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 | لاب ال ارفق كتلك تعب ناني قنات
 ظ لب لطارق ميعاد اىراف ١
 مان قرشملارو ل مانو مكي: :ض رز ردوا لب ند اغداو وفشخ

 ئ 3 هلك نا

 | تررزم نم اوف 5 نرداسياوبد ايلاوس نابغار داشراد نابل اف بيغ كسب
 ردد مروأم طبخ لسد تعا ل الا

 وزاسم را [ ىراعرب ايمو ارا را نيكل اعزن اور را 0 0

 كساب وداق تسال 18 0 1و دلع نا بص افطصم يسمح تس و لوسز روب لذاث هؤدق دادرك ٠

 ْ .« ما لاعاد ريد دخن درك طعم لروما ]

 |! أروأ كساس ر / |” دك سوارد لام ضامن نول
 [ ؤ . لاكمي ددنمدوسلع ل اهت كسا اردا تب يصن هلع
 8 ْ . نوع ياس دات حس َقِضْرَخلا ه1

 ظ ل هل يفيق 120ه نودي الها دسم ا دال 58
 ب ترم و ةيخرعلا نب سلا تاكنلا يرانا زمفاة ارح هجرباغو
 ء ظ آ ا”ةنغيبصبا ثيح نس تلكلإ

 ياعم ْ



 كرت شلل

 ظ دونم نينا زل راتبا ونا زا
 ظ زاب لة زوله ا قت طقس 0

 هكدا 7 نادي مثول دما نع دهمان ديل بتكياتأ ظ
 .ٍ مسالا ارمازاز# و مانتاب تهَقدَو بح اصارغد

 را رعت تو :تلاىقاو ءاسالمج5 ماكاَجيَك َداَصِفاَت امنيا .

 تداط تونرافشل نامل تعاضمو لقفزم 4 تاو 1

 9 كرب بق نوب شا سكي ات نزاونبؤي ا
00 

 اوشا ذولا نوفا اتزان ْ 066
 "000 معتم

 . :هاوكنلا نخر ماك وتءافلا | يب

 - ركزي قت روسنا مب نا مو ظ
 1 را

 ] س افطناف ياش : نب لصمو 61 كفو ( امل ازوضاوأ
 و شابك او وتيتلايو تلاوأ واس 5 نذ وشاي تاتثرتتسد - م باو (وطمش انك

 تلعن رت اوكري نيلو تعارف لنا | ١
 0 رع لوتس )اور رخال تورو ناد دايس ت ص بتلات رد ةاريول 0

 ل 3 ات تقرر نيف» ضن ثوب رك وسو ادعي: توبا و 29و لانو اغيل شع نع ظ
 سو لانوس نات وم اهلازوم" نيو ور ظنوا تف شام نار انام 5 شواز راق لاف اهمارسا [اناتم 0

 موو ابهنا البق زخم نوف نفل ' فيفي قمنا مالد نيد (ذد نة نيكد ورتود راك يما ظ
 اند نياروإ تول ماننيبناوتدوشنفاي نيل دأب اور تلعورتود ن رق بطل ناك ئابايتسود اداب لام 0 0

 رد كالا؟ن صنأو أ انا كنا يل يلعن نسم انج ترمق يرتد وال يلا نود نسيت ندعي نود (ادقا اف
 تسب مالو نيكاف نزاوث/لوصاخص قل داب ليد فزع ولا ذاررما زار عنرافو حمد تروا لما لظادنبق نيل ق هليل هِززَغأ
 فو تلد لا عشت * تعنصا سعات انت نعسان ت لع رت رونا علا راطسإ» نالشس نزرم اوصل تاوآ :

 1 علو زت دلني نعام وزومنو نال ضو ا لتتم , نالطا مال لش ض تان اوم تروج رد لب .ةليضرح رخل توكالام ب نارك :

 2 ادرك“ 2 00 نى لعلا نعال شاب عك تعاند ردت تن
 نو ناري شديصفْلّ كيوم تازتار دلع تركو هدة اهضودرد نار تس اذ ير فاش رشد ىوب د اهل ضان هلل ترن لو صان وعناظرم |

 اير بر تنقفاوب لا خاو تسانن؟قفامايازةلبتا تارك ”تيالن تالا لو ايت نكلايتص نارا ظ
 ص نين 0:0 لت تمن تان ازا لبقا تك وزال شاب درت يبن لاتسيو عابد نوفل ل وجدناه رم ندء الانيا 1
 .( هر 0 لارا نال هيه لينا هينا ص فل تمت تبدي رراسلو ةقكدوتملقبلا 1



 5 0 عساي
 : انهو تمواشل اداب لوادي اليلعك ليز بالي 54 نإ
 0 تزل تولي تيل ة نادم تريلوتمفرؤاو قداح اعد هي را تر أ

 ظ هانم لزمن ا يعش يوك لاذ نأ تمانع 220 هواتدادو تمتاز

 كبس اهبداعزاودل شا ازنمتوت لقا ى وقت اووف يليتأشل ع نزلو شب أ

 ا ءإ نيرت لقت زراو يس د نزور نوت لبعيد رت هوان زعس اكلي اب
 قرتووعدبل اي م : 0

 لفي شباشب بيجتس تادف | ل انيس او ؤ

 هاند تن قو لص اذ نتف نك م َعرموالَءاَم نويت اين

 / كاتو كاد َعاَس هلا ورشبناينا لدبي اوزالزبا كت راَسُيَبءاَضداوي|
 ان زورونا فكن وب نكت فطس يلد وآه هكر لكت اق لابو

 ظ دن كابو تلا تروضار شبل ع 1/ثب مفارز لبر فيشر لس ] ١
 صا نر لع 5 اى“ كرايشب

 تناول ووك كاد لاس ووه[ك دو ومب طْغضأي ظ
 1 ا 1 01112101 :

 ] لت الداني رقد تذل انتو ارض تار ل داكت فنلاكيد امن[ ن دو يشب تس نيل مو كلبة لعنا تاق

 تين مهل م دويل طم كفار دار "تمنيفقناقتشا د اف تس تاتي ضان انلانركع تأ
 00 امطدضلات لاا مير /ناش جسكرد قب خو تسو دونما نر ليوو برن قحلو لم ادنموكقاوةط وتاتي ج نينا شام ]

 0 ابان دما سلفا سلا اع ةهيييسا و7 نر ودوار نانيبجم لاا :

 د اسبر ]قر ؤصتو كولر سو ورا ت أرك ت جالصنعلاو تساديبإ لات اهلك نن تسزتن نب

 نادرا لوقت :رل7كولاوووم ا عود داماو م انا ىئايررد كل ايلات لواصو نحر دش نام الرو احس ظ

 .. [ورولورتس ان توين سلا زاعلابزنان قاب تيننراكنلا جرتد ىو ىلا أردان ىلا انثلاشو لاش لدا | ٠

 ٠ |هابظددشي لب سمات بجاد شيضاب لخالد نالت دعك لصاضعا- قو معا تسب |
 ْ |لبشنا ى شرير شا مشن اوتو لاك لوب شاب نصتمواوتل منو مي تسي از اس اظل عثر نتن ل »تس لالا ئ

 0 طهاقيد و كيمو كيو عيب َلَوَق اهلصإ#ا عابد لاق هلوت هش عروفا ىولوم ا« لصا رن اباروذاذاأ
 ئ ظ ا . .٠ _اءدش فعلا مولعم/ ٠

 6 امانا لاي مدا مسمار هلو ت



 تيرس... م
 . | تنقسم دياعاوتت تا تلد قيل 1 لصفلانوزاب قاطني

 3 ا ١؟ بص

 . قوش او و: الكومر»»8لئأ تادويدينعتل ترميم

 | وا ضاعن نزرشاب لبو زو تسأل 3! نوما لبتا تك
 1 نس ةدردرا لوزا لقو هكر 7 فوم يسد اشك نور تيوب ظ

 . | تير وصار مادا شرب نسوا لقال رو وف 6ك نو نيو البقا 1
 ش | سدش

 . ادينوار فاز رق تل هش جراما تضر عكر لج كدب
 ١١ ترسل ساو ٌكياتو علب ميت تمالعو لضم

 | طلنيف ارتإصا وزب لبكي كيت اج تيار كرا له نا

 | تسنانافلتإ كني كنا د لينا تساطض زين كل ْ
 تيا اوزلاز فس نوه نير عت لانا قات و

 000 دا باد تزرع تاور نائمه تار نأ لسمو ثا ْ
 ل ام الو نسولاو بال وتووث/لضاو ضاع نيزعدا لش وركاد هل هدأ كرولا تسب ١

 00 2 بانل وزع لالا ااو لعبت سا ايت اظل تنردؤ نسيج
 أرشا ار دان نسولوا سن نآ نا نارين تسناظالاث تانوسرد» ْ

 4 وز مةتكلقا اند ا تموتلاعقا تبان اب موتغزكوطج ءاي تبان مودات فل زبن زج لاش منج
 . | تار يت ضجوربأ مز لجو عانت اووسدشو ل 1 اسر ///رزلعافماب ذا مال اس نوت نك سباب دشن او تامل

 |[ سعف اعرذ ااؤزتو قر تلامرو ا ةكسأ لولا دلو "لاصقات تسلا لبقو فقد تو شقا نسبا ةلاررطسوتم ْ
 . يدار تس نوت وصد دكت سنو رط زك روسو ل تال وز بروس نإ نفت الرع صك شنيأ رن وتووش شوف فلاب

 1 دا هدم شر ورم كرت لن لوب ةنكشض لاعاد اروزمب تيد نويل /نكرل قالك كتم لاوقا
 1 وتمر زل قار 7 3/ نو لاعسسم الطمو اول تر مرضعماو لاعسزسر تف د لوضروش يشم ابك فو نا تس وسكيلا ا

 | نفع تررضورلا هولث الإ قنا ساعات ضنك تطرد ازوهب جلا وأطيب ْ

 : | تءاطغز ووو اورق كوكي د اطقلاسدرداكريتك فك راف لض انه ولسوف كولو اان أ وفلا.ءايو وو علاوزبابآ
 ] .[تترلارز طنب لاقتامد ثنا ةدامن وز ياؤ ودار د هاك هب تزعنتنر يت اال اب كان لا مد باكو

 . | قابل ة/الاطتنكو بسن بضغت ايبا كوسا ظالابو سي ادشم نعش اتسسا تشم سال ديس ندب
 . [طقنىرو لوا ناوتدنيلو ا نيوز "كيلو ةاعب لع بوب ماب ظ
 |١ ستاتي اللدا تروم نال بتل عفر تيما صد د 6 كلوا دويتو داي لوصوايقد نت ساخن ئ

 . لات ملامتر لحروف قرلوم مدا ضنسلا رعت ىف ىليودبسلا ققحلالاقنكتس
 او الات قاس وي يركب قضايا 5 داببطسدااهعأ
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 1 1 1 هوس وس هود تراكم ]
 إم "ب برو تند

 . انيس نودب لوبن ليلتتسدوبب لت تاب ماتس
 00 ا؟ر نيو زغسار نياق 0 قم

 01 ضو لطاولل# تنم يرت نوازل ظ /ثسا وكسرب|

 خزام
 ١ اندم 00

 ظ ربك
 اننا

00 
 ها 0 رم هل

 0 30 امان ا ضان ا نادر ودرَعوفَرَ

 0 ردو مالو نيس زو قنعنت ان و ل

 ظ 98 تفي بنان 1 لسمو

 0 جاوا | انو تك

 1 مف هك تام وة د تيوب ل ونلا يحس ]
2 7 7 3 

 000 تدارس نإ, عارضه وت داةرشت ٠
 ١ هدبرو ليروي وااس را ل وحسم ن1 كر ذر وأو ودرب شمالك ااد كاف ل تسساور قورفم فيلد د 0 ]
 . [شاب ا وسكت سادد ورش ثرية لببايمدول اد ركروأوودال يشب زا ترواو شربت ع او عجتك تصر تنل ظ

 - |[فشاردو هذايئنيإ سكر تالين نيد شوو (قو نوترش باب مل لاو شالة يعسنورد تسل يقر نيو رنا ى تيب ل
 3 اا مات باو درب لرد قراوولل ودا سلس صلي رول الا هاينواو نلف تورو نوم ١

 . | هش تناول كي لي ننصمو تهدئ الو من سكلبو تيد ليو نت اب نعى اجب ددانطأنى ايرامايدوأ

 1 تمرات ند, فنا يركع, اد نددد فوط نت تساايب مل ةساجياو نيم ايداهتق دب ذا شطنناسنم |
 : | لييكاور ووقت شلص ا/هيوقن مالو نيعتنومذةربداو و وايودب سا هزل ةيمجسو نايرج لسا رقد ند ةريخو ناوبح لب ّْ

 مانا بيو ليد حاسي وو ليو نوترلكن دعا ووو تاء ران داو كت سباب هلك ليوفا» ىج ناوي اهودرب ليداي توقد وكتسسا
 0 عراد« ةشال ماندو وزب كولو كولد تان [قعضدس احوال مجول وهو ناو سالب يو مد ني يوي يو لظو ئ

 2 اندر نلا لبان حانففا تبجي أر ىل اند اد تساووبل تاؤلاب درو للص شففاوزل تس ن اغار لصاو كلب أو ام
 0 | تنال لواواو سلس كة كورلا ( عارروا عوقد بيبا زرغ اداووول نم ءراوٌو ول صاد( سا تلو و 1[ لص ربر ا شين لو ْ

 و تستنلااب قو تسا هول رد بباب نرد جايا لهو ا كلنا لولداو بوني ردد ربو زري لق
 0 ثسا هدول كرا قو سلم 1 راو ئنو تسا هردأوونس اتا و كسئيَو و ىندل عريف تالودوأ لت عإ ار يزوزضعأ ٠

 . | رنا صا شوش يكون دركاوول كب ازدد امداد[ د اوضدو ثبوته ل صارد /تيييو ليت برز, شيعا لاق نبدأ
 . | اهواي تنك آب زا شيفا ل قنربدش ايو ايوزمبارزف(ىايدمنوكن النا تاتا اواو دري بورتال |

 ع ا تلي آب زا شين الق دايو كورد اسس موز شم | ناد وزنه ريا اومت ل يلعتاإ

 00 و17 ل نوم ٠



 لو د7 هدو تس وز اطورفب او كد

 عملا نانا : منوم . در وت دو ا |و نع وام الدان لجبل اردو ْآ

 ل نعود نيب وفود لاحق وءايسا سانا لوصا عرب ؤ

 ْ لانيانالو حا وأ هدو فحمد نتمني قافعضينلو ضن لانو ثوبا لاش مل

 ٍ 7 ووو نول شد ءاضمورم ادمان انزومثو فعاضم تس برم ظ
 ين رتل : واذ زوم اأو اق ربصن اف زوم» سوس توت وجاف

 قوم د ناوتصق ةاذو نعوم و 0 5 نول نيو ىذا ىو

 0 ىنويلاشو الزول أو ىلإ كنور قدي نوما ُ
 0 فركب يال قادءام جاين وبدا نويت وجاد مال
 1 نمد ذا لاشمو انزومل تضر /ر قو ل امرؤ دل در ساوونلص '

 لة ينتاب ندا يونان لتس
 ظ يمد ؟قيموهن انشر وعيب تاو 2 ل رز لع اند
 0 نينو اتت مالدافرد نيد باب اب حل وكن وجبن باعو عاف رد سكينا حت ترتود ايجاو لو هاا

 : 3! نما تما تعاضن تلعن هلت ٌةيؤنصمازإل تسل بقل فطزاو/ حلبا, قف نجم الو نا أذ كسب
 0 تسر هدلرلا ا 10016 لس جزر كالا فزبا تضرر نتي تع ]
 0 ماك |ءاك داما دكرسميَضْلاَع نوي مزون زوز نايف اتا لو الشات حولوو نأ ءاردأ .

 لولا عوفا ىرلوم تسول تضلبو هيد داع [ن دج مانو ثوتاواف زوم انإال ديو ارزقنا تن ةدعدا
 . |ّساع نونا اداودول نعد اد نعل ساد نعد اردن اجد رت تلم هولك اواروزمد ور م أ لس لضاو اق لو

 راش لظايسك ىاجئرشم رب قداس نا تساطخ لى ضاوأب نيذاد تسلدبتو وميزان وصل شفصيملا هسا هك روح '
 . |مااعيريفلو و زيمالصار ويقول ةضك بان دن هجن ليل تأ اب بورما تشر يفسا زري زك نع زي رم ؤ

 . | فيصلا ادب ردا غ ليلك آر صير ليعتو ندر نزو ناس اقتا تبجي رام سر كر كاس مش ِ لضْنار ْ
 1 رسل راسا لاو هده تساي نيل لل موزع رئاوناي لج لو زمبادد يبت يقلع اد انجب كتسبجف ظ

 #0 0 00 دآ



 _ ىرتلاروتس ظ تم

 نع ت3 5 3 ملقط نيوتن كا : - اع ل

 00 يك يأوي روجب 3 موهثأ 1 ا

 ا ارناف نيتي رص تاق داك
 ذة لعرب : ميمي سس حا ْ ارو نوجا تأ 0» .

 وده دو د شو ْإ

 1 ةرشأ 1 يلع تناك ْيصرو َتْوَعوو نين لفن َتْيِصْرَيتوُعَُي 4

 100 ]تالا يي طاطا | تبين نر فال لمار تس ظ

 | لاوس لذ اد تديئُل دفين ذإ نحنا بتال تاب

 ] | ا 1111 ! 52000

 00000 19 ١ ركل ماد[ كوب 24 ةلسا»َي بد نويأ
 خي كب و 1 تس ووارش اب لضارسدب ', لذدر/ ل يدعل هرعاو نايك ارب نازح فسم ارو ثا هل

 |لضار نال اثماو ِناَيَع نيو ِنايصْرَسوُرُم روح ايدك مالوش ا دامب تمل صار ناب, ليت قش
 كلم ص نا: باباه ت موا لقيا املاء تس ا قللت وب رت داعم وة ديساامبلاو ولا ]

 ئ يلو نسما و :ًاريسغلو لالعاورثرأ 0 نزور مصاص وكبار تبن نزور كاسم لقب اقابمال تريبئنو لالعا ظ

 | قيس وتكلمت فاددشإ كذبا ارم الاد وشم راين لالعاورماتا هاني د تيل نيل
 : | ننؤر دعته رعاق نا ارت كي ناز ًاراهعرسووال وقزاتس جرام تيِضَلو لالعا لع صق ان باولاصودال |وثرو تسال خاو ناآلاشمو ُ

 اءاقنايرتب .يرم لياتسس نسما مارودوشبب ى راما مادكم اكل اطاطتسوعباضناببترابعنيزا زيمر شيب لسا يكب |
 تبا لصولا هش اب هرش عكس نذ ويل عت ب/ت سوانا لمعلا تسل ننوربت سا عش اهيارو لدغ رد نزور ل يعل ئ

 2 ود تس هدانف زينا ليطت مز شواو دله تسيف لفل نورين [لاذماد نحيل وج سان جنن وريال كينج 3

 0 "لباب لماذ 0 ولحس لل[ اشم و حم ناو تسري طرح ناش ابين [تاقتشئاس دلو وشف ارد د[
 ارنا نايرتيس تان 0 ان تان اورانج درك ايماكيينباو نا نللود تتكرر وا تدان |

 3 | نط هديزرو توست ذرعا سناب امي ٌناسوا موكل يلى اج اج قزاو مناك هدركت الوعر 2 ظذار دهرا ليلو رتلير

 ] :مكحلا تدطبإ تالايّتعال لوليتا نلد تارابعلا ف تايشمجملاو تليبتتلارابتعا كرت نص طاغلادطبلا مقيم ظ
 تزيتناس يمارس لا تلع ندرك رود تقلي ودزا أو يكرم لوقو ليتر لاطع الكب هل يولا

 ] و مفاعرد هزم راش ةدانءلاتنا يتعد لاو لاك اب هورطلهماتبكض ينل وسب تس تع

 وز رط تركو هدا 7 فنعم انبٌتهذمو ناكساو لاري ادوشلصام نمل س نإ لاعاد يكد اككَي رقد
 3 رى ارمم ىلحلادبع ىوفوم(رغراهش تع ورع ادراو رلكيإ كاذب سبسف نام هزم هضجإ ومار ملا و ْ

 .هاتكتعن زعمه اقةلرجراو بدع هيف ىس نكاد تاكا ضغاممهدشا ٠

 ها



 ْ . كييلارت تيمضهخل تينا
 0 ياام 0 :تذايناك لاري عتم نوك ْ

 0 وتر و هرج ني اى تيد نو يو ووو

 نأ فرتزدوإ م نار ناين اهفص نطو هدول بما نإةرد / اك كدروأ ظ
 ادا ورا

 00 ا البا فرتوو 1 لم م نوتدوثند الور انتين ان

 ظ لرب حيو لاس اير لريتسانوك بلو بف دا مدع َّ

 فلازا تس لرب نشروا عبو برٌوُض نويوٌراز ثوعذا
 ايا ثلا كفؤ و : ستي كوت لوزا لو تناهشانتأ» < ناو ترض ]

 ل [«لقتلؤب ناكسلا تاذ و كدب ناكسا ددزل تمل دز تمل

 . نك ربا لقاتسس فد دوزناد تكرقنانكلاد يؤذن ظ

 هنداوي دلتا تا اراب لي لقلة وشي
 . من انتر لسان ع تس د دوو درب

 0 لومار 7! تالا تزن مفو تسر "جا بح ايمو تس قمر جان تاو ماو اريسفل نيا هم نإ
 ..[تفالاتفاذلاددبرشكو تسارؤوكت ذل ل اعف انغل اكرودرنا هدزدآددرب لاشضاد لاعفا باننا ماغدا َبحسلوأ

 0 قه افدا دددم هد كساد لوا كيتا اد لتذدردشع اجيب سر ترتودرلوث لع |! يرصب |
 1 تحد واع وزد ىنعل شلات عطومرو وول واو دول و صر وُو ٌقُسْلي لصارو لع لارا رطرطنعلعرولا ىنولؤيم دس ]

 | لربتولا | ا نأ نوتغ لقا كاي ضدك لدبايبا طداددلداو تلا لقا تلد دانفا ب ار سابين ونكأ
 ر راللار لعرولا ىولوم. ١؟دش ىضرسو يدي دند
 0 لفارس اس ثيم ؤُع ديرك كلت هباقو وسم ووك تولع

 1 ] تاون
 ُ ويمسك رول ياو دسو يسوع 2 د1 يو لوك سارد هع ْ



 فرات 5 : ١ هن هك
25 2 2 1 

 2 تتدلغإ ار لسا انوزتود فطوم بابل
 م 4
 ََث أ تا تض تود مندا كلين اهتثثيرعدد ادا تساذوكو ودر ,ماغدا 7

 ظ مك وتد تاج نكن وب تحاو ت تان نزاكيو توت ديَع كوب
0 

 200 بم اند تأ لصفو نزال وَكْد لكن وب ' عب“ و َنْمَي
 نيلي تسرك في نوب نجت دنا نما ويش لاب تباكوزم و

3 
 هَ

 بان وزتأ/ ليز د عرفني ايها وزار | ناي نيو نتاغأسس نب نب
 وه

 فينك تر هذلوأيوز وزمن ينل كيو نزناكسر ب لأ اع كونناذل تست نأ
0 

 ٍ تس هداؤز نك اياد نهرا فين كو ت مادا كاما

 عال انش و سايت الضربات تسؤاشو دوني طبووإ ٌلساَنأ لص لصار د.( سامو

 1 عاق اودب يلصق فاق ىتتزاكيرم دكا ليوزبجت يو مداد لالع
 0 زمام م اطانىدنوتسا ارش ناب تجام يرعاك

 0 هذ + كما وللا تراب
 1 را تاز 1129 اها بيتل وول 1 7( لصارد هل

 0 44 1و كنأ رد ازد ساب هدعاقو نايت فارم هيي يس ليعاروو قل تع تس ليل وطرد ' ماكر يد

 ظ موتنمةساي نايرشا د دادي مالف لس لوصول رش ب رممسهفاذ تناولي ١
 ْ 00 . اادش يسير درك عارم نالورسكا ]

 ْ تبمانتبند لاب ارداضو ورك شكت طعام مالو ورسكو هموتفم كي نايمدش لاو ادد مضوي لصازو هلع

 ظ , نط نر
 قر شمت تا وضمن تموز ك ماذا ركنا تام تنالع 20 قرا هك
 ] 022 .س»هضضهأ

 ٍ ابدا تمسي ب جادت برت ترصد ا بطون كتساورش ؟نم كك بانام اب
 0 . ترما» حنت انتم تروصروو ْ

 0 تس برزت نيني نامدإلو ود, تكف نع ثرذو وزمب نايشمد» هوز ناو يبتسم زتزد نيب نيكي هن ظ
 : | ءر "للا ةرافاا ينعون ا /لرتو» ان هميم

© 



 0 كان وتشكلرب تالا. هشنبادر نرش لقا شاين كسا وفض وزر كي
 | شابا رهف بقا داب نر لودقن رع نيب تساودوا غيت سادل
 دفن شور نينجا تسا هدو ة كيفي كيفي لص كك كب كوتتاإل تكل لبادوأل
 تيارا لسا »يضر ؤي اور تكل ربا كوتا ور ودكو/ بترو شاي كسا
 ..|الن مض) قاد تلارتشاوو فنزل نيبو كرك تسا»
 | وفن قرب نيش هدو يل صارال نينار نكل دباب وز الخ

 نونكنداقادردازؤادذ كلبي الانوار ا وردول هم انو ءاووالبق و شا حروف /

 ..| ةةمضتةل/نداؤاد را قاددنةلييواولا ونه تس ودب وهل صال ةوْفَم
 السل يادورتكل برادا دروسكلا لقا شابتنسر و طم وزؤرمركورش 00 ”/صسو# ] #” دعا يطا 2
 ِ 0 :-- ف ا 0.

 | ردات بايلدلكاولشا ومان وكل بت فش وتضم ون زر ناي دوا 12
 . | ذ اورشوضياروزمشلقاسوصخن ال ااذلا تروا تست زو ترش وزد وو تسقط اصقا وزع رج ابهل |

 . | وزب النت ركل ذان "ليج /سوون الأ زب ب اوما تسغاساو يلقن بزي نة شل ئان تلو دعنا ىتن لمنال ا
 0 أ َكَمْحاننإ صادم يلا َووْوُفلم ] جوع أَن هحا نإ لسا/ودرد نأ كبت نبيه ل امه او زب ْ

 : سر تسي نأ لكل تنص ردا ةدعات ب ئادكدب تسا هدو متو[ َنَلاَكْت نُشر لوضَيَد نس

 ...|(فو الاد ونت[ رام لالضأو مافدا ديف شل ن/ل ريدشاب سو لقت [ت رع سبك تلع ترب /تساورار لاس ةورظنم
 | ضانا قس ظننا هروب سك رو صصات از سولو لص ل تسعين رد كاين شرار لاطا |
 3 كارز تسند اوأزس يرو هدريت هلع ءرتلادكر ىلارم للعلا ريك قولو سرح الواد ضوكو لدي المزيج سد :

 . |( وتقرو فازعووشس تراب ب هير يفرد هدغاق نيو هشاب وا نفاوم باب تاب تسلع ثيرتزا تس تراوغ هن
 0 ريفا لفي ل عرولا ىولوم انتو رك اق داق ورد هدركو اوأر نآورزم كوول هرم مدعو وتو اي تسا هدو لُكْوَم لصارزو ل

 0 ردددرش ق اصب ميم اهعمج اكو! نعلاو لخرلا كزمهلاب ةرتيملاهغ - لاق ظ

 اب تسووتاو هرعات نبا نيو رفضت نبق رو كئاذا تس لقاؤنا مب امي ْ
 ايا . #1 تسل هن ئعاي أ



 ركل ايلا زا 5 اييع 01 د تتكنااي ١

 1 تاون كنيدي خلق لبا هر لوكس

 ظ تسري شا نكمل اون زيربلكسيراو و واي ؤ

 أ انايناز تيمؤأو نصا نلوتوشاب لوا هزنبت كركم باندا لع نكتنكل با فوز ْ
 ١ لؤؤرد لاومهتس تما نور مكو هدول نا فئا صو نَصْؤَإل صلال ١

 . .[طكلب شابا مد .ةزجاتتسدوو/ّس ما نون تد ور سوا سال كعاوأ
 ْ ريل ليز وا مودوزجب اي تسووبوٌصصؤأن أت هدو جم أل سإ دكه َ دو ْ

 و لالطالرو لالعاب نب تقاوم نيشان اإل يتوق سؤ أرد بيات
 ه6 ْ مفر دوح تتار ز داعش ل العار 2 ”(للب اردن بد كيتا لالعا نوشناعملابا ّ

 الل رنيد تا ماطانرغام لبو متاكد شسوي ليا مط
 هو تراب نؤنمب عاج سوء رد لاوسلابازاحرعش 2 امداد يختل ٍآ

 1 راب لثك نكاو سر ردخىرسو ىنىفمزنلا 3و هدؤرطيفاشرو بج م نبا انج تس قطع لام تافزناولاباوزاعل ئ
 00 ةزمهلا نبدا ف نادك نباداتفانو تارقلا تف زمهلاب عتبان ناله درب للسا ى وذ بادب

 0 ندا اراب ورتديكل دب ايار واد وكاس اشيل ل هانندتآ يوناو دش ب ورب للا تودع ةوبزا تس مش ملول اناا ْ

 1 كندا شقد هلم فدادندا راو ايوة حسن ن شار نسل ضتاىرنات ير نيب زم نوتند
 00 لبنا نذوب مغ لما مدا لمئات اضل اعدل ىلولالسنا لطرف ىدادما» تس نرش رازب تر ..أوبو ندلورفةؤحبذوبج ظ
 0 'وول نصي وو لعاذ شور, ك1 ىلاثو تمس ذل, لقوطنمو ذا تكل وأد د م راو لا .

 1 ْ بحام بهذاكت سدا ظنا تيرع مال سايبر ازد تسال ا رس او نمي ل اوتسا»/م اكرم

 00 ىلع لص تحد از يب يل ع إإ نر( تسساروط سيات تاو ياي تسا فلان ياو ل ضف نزو قا رعن ىلا ل صفم ا ]
 0 باكل ”مرضأ راكد ادعو ضيعت /نواد ضوتذ نداد ا ظح سو هك ى تنل ار ونس |! مرئآوتول مالسلاو قولصلايلعو ندب 1

 7 ان ملدا بشور راكد د سيت نيعودان ؟درامصقانه هده تبوك انج ناللرصق د عيرصن بار ماذا لوب
 0 رايك ام داركارج هك "٠ تسووتد/ (ذ (ع هدعاقذ ولج خإ لصاو كي با رد ناك حك رشرموا ندور دأولار ىلا حوتفم ّ
 1 نميخم رحل لغد نكاد ناتج ايو لج نسل سبير ظفل تالجظ فلز درابكي نبت رمود نادرو آذاتسأ ظ

 : فس 5 تميل ان نانو دونم ذا, سل اهياضرحدد ووزن راك نيرد كتم ٍْ
 ظ ٍ 0 : مكيقح د ظ



 ؤ .يتاروتسم م آ م آ ئ 00

 اا هيو سو 2 اللاب

 | نولس دعب ودا ورب ورسكوبتض لاريندا وريم تمت لأ تيجأ
 .لالعإ ليلد ور شاب ىوق لادبا ليل سي قطو لو تريل 1

 ءابوبل (بساو#ل الع دنمد ع 2 201 57 قس ان ١

 ؛لالعإ زا ىلصاووصتم ابد ا9تكو اانا «لاباوونتانب نيت
 . | سلابازاعس رشي: لالع د بيتش تيتو لأي ْ

 لما رد 1 رَموزخخو ٍُْس 0 ا, لالعإ ١

 ركب ضذعاب لانو ور : رورو نخل 1 ذأ ؤ

 فززينار لص زو لوتس قف فالظدب 6 تيمنا

 0 رو تدزع نكي امن ددب حب يطا كازا لان هتتسكتبج ال ْ

 ) لايتسلكك تنجزا تسزئاه ٌرضَرَوو تس باو زيدل

 زادس# لملك |تبارورئمُم لاوتسازا ترتيب نخل :

 كسلا رو كس داو ئَعَةْافصيياَلاَكَر َرْمُذأْ

 ذم عصنازمز/ لال مدداوخهل ذكي ور مهي طا ذاةيسا ول ةاَودَضابأ
 تا ْ
 ُُش 01 بلبل زاتس لا ثذع ءانتبارو نسيسفوش قل رك تيت عر وهدا ىلا, ليلك لقت |
 ْ «دنإ هدركتياود ب نصنست !و لك ى) سايق نفاس ديوبميتن هاذ ةنغ 1

 يبا هجوجنمادانافلا ونجد زاغيار مناط ثم ةهنعآ



 ايوب وافكار تق تبذل
 همم غ[لصأكوك ةكيأ جاجا 0 لا ]

 وفروا ل ارادت دوسي ريل اووزمجد كير ب كيد تناووإ|
 وأد موأ[لصا د[ يأ هزم دلكا كوين دب ابل مةدون كس بجباو معمار
 | زوو رم لص دك 1 (ةلائاظحس لو 1 نيت تداددوإ|

 ١ فلا و أ أ اوتو لاب با نوناقركاإ [ لكلب اوت كف ماجا م

 ] 2 وذ باوتايتسالاةثك يق فالف, تجاوب فيننحتبرمزامددوزجب
 1 ااترتا هاو ود دريان رش فص[ ددوج تس 2 اهم قو قلك كلبباأ

 هبت [تساوووب كونو فرك نا ولسا ار هوم ريد فرك دد ظ

 ميما ل نال تونا زك قطعا

1 3-0 0 7 
 ّْ ةركا

 | كت ليت قفار كمن ادد تقم ااا
 ] 022 ولا زدادس# : 22+ تاج يع رد ترد ترجزالصوو ”مط وتس بدسل ناز 1 ْ

 ] يت ةَممء[ل صادر“ هيئات ادزعفلروفا ىرارما+ تسابقت الكور رس هدراوزكو دوت زم لكك وسبل
 1 كيب[ نك اعإ ارا وسكر اا اكون امو هزه درس اي هرعاق ري هَص عر درك افداوزدادل تامه لوم ْ

 0 انؤزب ب تمدصوز ترو هيدا تنور ثا ناد ورش وزب د درد وزب فيا دعات نا ةساوساه لسن ١مدس

 0 يبل « لدامثاربنافضاي وزود درب قئارمأاو ثا طخ نوت لاعب هز ورب ساقب قادرا تيلك ب عنانكت ئ
 ] "؟ هم أ ليصرشا لل اردرأك متي را ارق هرشدراو ورب كرد منان 77

 . | قلاس دكان تمس لعاف شنزو نيعب وايش بانني ماي تف لاف لامودذا َمَد)_ كش هع
 0 قعاتس تفسلغا| او هت يود متاوخنو ناين رجا امتسا ور از ثلاذا لمواد نآعئر 7 وريؤصتو و هرش رول ظ

 نرناركربل نان تس تفصل فا نزوربرم د١ كف و | نب آر امان نذوب ضعكر سيل وك ل

 0 ميجا احسنت تياعبا تفصل ضا دال اج هدنانند نيب لية سلي

 ْ ٍْ الي ميل ِعاَمآ كدب



 ْ 0 بن 42

 ْ تا اا 2 ١ ناسا 7 ٌشدءارد د لاول

 ] ريفا ةنئان تلاع ودبي كيو تنيئاتقن يكتم لم . سود

 | ايف خم ايضددا رخام وزع مشب ناتي تدر تنك نيرا اد شابا ود

 ] ادوات ضو تم شرا[ هوز تمرح

 ظ 50 ًاورزوكف لا عرظضدوا حرمت ايددشاب حوض تك ؤ

 ] كو وم مركيد ازا وهن الفان أني لأ سئ نورس

 أ رشا حفره كاركسد لضم لا تدور دلال لك لاكش
 رشم !والتقتا تارت نناوم/ت لعرب اروا انك ةاكلةرردك [ملو لب ابو

 هاج نكت قادرشاب لنزع مكيد 64م, عيا يرد تناك كان

 ؤ قه تيد تكضاونمهنملتابوللت بت حسد درظم ]

 1 شمري فصلي وو هدفت 107 7 مف نك أعني ل صادك ]

 01 ايزل سارد ]ني 5 أ فه ةيطبع كوت دناج انداو للا اكن ]
 0 ذا مرجالر دصم دوو تدار رد لصو 0 اا تسيطر زل اريل إ هزه م وب أوج هلأ

 0 نيني نان يناووزبت ينك تناوب هلس | ارلض وزع تلف تاع كاني تدرك تيزم داتا رغ انته ريك أ

 ١ تمس بورت نإ نب كلوت راو هلع - لل اور "ل زغغلعرولا ىرلوماو ءوزمف بوو تسا لصاحب ها شابت هاوخأ

 0 ندب سا اءزببليتا .ايزرت تلت نايزرددو زب "نا مرو ار ورمل ناوج عسسل دريل نإ نيو لري رو لير

 .١"ت سا /اعو درت ديعإو بيرق يرد كن و نْضَستُم و ٌلعيَش ْ

 ولي فسار دم ماشا ند 00 “
 0 دا

 تعب كاني هر رب تطور بطلا ” تس برعروب# كس ؤلاذ هددد» م اغدا زاوج هغ 28 ئ
 - ويذ ىتس نملو «برتاكل ضغ ]هاهم من كس لكشما سس ع افق حوب نلو ظ

 0 م و :



 2 هي بردلاطا كومو تما هدو ادْرَمَمَد 0
 لاتمتقكتبي اند ا وزب وول كمل صا رع لرد نك تماظو» /

 نأ لاقل العا نا نايرد دو لصق. ئ
 نسما نسا وضىإب ب يتم يجد . ئ

 1 نعد نحر داناف تساددوإ بجو هع زي سادك كو 20

1 

 خوفا سما و كمقؤللمدبإ سعت نفث و عوكل ساكن يلد 0

 توزن ت فار ةادارل وجب لعورد لاوس تسي زورو أي اي نايس اركي

 0 مذا كيانتانايتقفاو» تنيعتيانم لوبا او نويت تقفام
 تما ع راعي وأ ٍ | تدبر ئلارزواتز فاد نيل ودك لرواتسمن

 ظ 2 :تند عراضما هيي
 .ةارمات 00-5 مردراووزست رفد وول هر نذوب ئأت | شاسال ور دنيبكو مس نزولا

 ّْ اراد رمل رمز [هفم نزور لسا ةّيآزو لسا إو ةارو وظن وعلمت ذل: فكن زوي ارك لصام ظ
 . [لص|اسك لاق تلماو تشرفنا كدادنرد قاباوزببكب هت صورب .كبأردا ٌنيز ىارااءو لتتلؤفا 0

 ةرثك ةزمهلات كرت ةكالم لقد ماللاتم دتد تبق مةلامرلا ىركولالان مقزرهلا رقت كلام
 تا وبخر عب تسل سراب لتس ف انك موس .ةكدلا دان ديل اهددد هوس هلت لجسم

 كلولم لاس العسا فأر ةنفر نويت :ضنصمو نصر فاذا سكر نيالا هدمرتفاو تسلق ناءازورج كالا :

 ُ خعارسرو /|تالا تمي كنمزاتسازؤاراعلت هزئأر ِةْريار 6 وزمتسلاعف ففختو تسلا شملت 1 راسكئ اددوب :

 0 قاطشابكلزا تنس سلب لش ذ ةلاسيلاىثةلولالا نم ليقدهلس لعن تاتعر لع هدم 63 هين ئ

 اياد لاف نذ تا بيباسل ارا تييمبودوبنكم ت تا هريعرلا بسغ انيس وج( كلالزاارتسناب
 نرخا ١لّقإ نكس كلاب لسرم «نعم ناكك ال نم ناك ا

 | هالالادد شاب ريت لعن ووخب اجت زعاو كرك نبض 0 انيحتس تال اءنؤجد نيكني ظ
 تين ذم ود با نييدتي كيت كك نش يول صور شلدشاب تسا ضوقنبطباض نإ | ٠

 00 نيت هيما لوكا زاوغع 0 1 يي هوت ”انيوأيب نرمي آرغو سك
 : تكويعشرجوأ نإ اد ى درس اهلا ف هكتنكتب «د نا نإ شا زنلتشلاواإأم موس ت كسا روسو برات ((ناضردو اعوقوو تس

 حموش اي نايمردوأو عوقد تسند يجدي ليل نيك ينك ت ع مبين هن عيار اك منال نيران تساأ 0
 1 ؟بتاكيرتغإ مهلا 0 ا يع اولو

 ظ ظ ع ١ نلاعد# ذ ىتب نمادإ ئ

 طا



 : قسرا أنك ب تسي وت لو ارز اتفيش وأو تس تسع[ ]

 ٠ | ار وزجووب نعول صارو دار تناول هزم نايم تسي ةسكء اي كايمأ

 ّ وكوب نايسل]رزد اشو او لج ورش ع نأ تقفاومتبجناظا فدع ؤ

 ] بات زاك نادك ارافاا واو تَقيكُعَد كييرد دل اوس ٠

 ئ تددوب كبي د ع 2 لص اند ءارتاتس يدق اةلانآرد ظ 1 ظ

 : ترتر ادرك ب تيا و تناظر عبار وسك؛ ب لف ناعسكب ظ

 ْ لف نع لبي تس عئي عنك بإب يع اف ك [ بسب لل ظ

 ]  عنّيروو لفن نعبد رو نوترشإب قلم رتم شيكا لعن مالإي

 | مكجيو 67 ننعم دنا رق اتناج تبيزاوب قللت رتل ما :

 ] نسي لفف مالرد مو » تسد لع نورد قلص تفر ٌنّيرد لاوس نورب ئ ]

 ْ 0 عالنت راذلا# تسعد سد صاري :كئاوت دارج ف

 ْ تع لوول وا دنواو فب 2لٍر هن بلاض# تبان

 يم لاوس مشم(
 ]تسل نيك ةسابب لمن

 | وق د هدانا

 ] روي تارنالصابووب ليام ساو ور حلم بإ ظ

 1 ا ل عرلتا ديمي د د2 يبدوا و 1
 0 هدا عقد قديم طلو كم نيياتتس نش نتلأ هريحصمو وك 0

 ل ملط ىعرولا ىولومع ان تشن ذاٌشس تسسا هرمآ
 ومات 00 تب نيزالا بي بح بانالسامانيا وكي ربكلمما تراشد هع

 با ْ مضت ل دوو ديت لادا ظ



 1 لف 0 تيقايتتسابكن »با 7
 1 نابل لعلمك ب ارروورواييمتث كس ب تنس قل ورع ماضل

 عاد ستين يزن هدروآ مس 0 ا ]

 ] | انلثم ب طاع ”نافيلاردارواد ىررتت د: تمت تا

 رفا سوو حن رع سل

 1 يانور يسس داود هس هدأ 2, | هس عمسل عت با زا ىداو ؤ
 0 ٠ 1!نوركوم واير يزن دلع وطو ٠ آ

 0 |تلاو تضل اواو فزد شودر, تفل اخ زيئاطلر ود ظدو اظن تلازم د

 ض قدا لافندر دكيذ و داتا ناؤ قكاكزح ضاق
 1 07 نااار ذاذ ناك مناظترجاة شاب هرش ثطؤادوا عراطمرددرشإ | رلكا

 تقفاومد لانا تكتب
ان اذ ندرك تع ل

 0 أك رو

 ) 0 زا تطااد نوب لاوسووب كون لسعَو :لضارر هكردأ اكدسع ع نون

 ْ تنل ةانوسكر لونان مان زاد كا تس اياز ركن بع 1
 تق 1 0

 |[ عيل : ١ . ناو ' ك, ]نبا اانرمراو : :

 : ٠ ّّص 0000 ل ب 0

 ظ [دينالمب نك تبجزا نإ انوش ران فلك زا قطن يل قل علت ىف اني دو ةزسل ار ل وأ ووسع

 ئ تستجب مسارب ول تدب زارض اررصمٌشنا هل ذ انوا ات تل ساب بلا مقلط نئالاتيغا كنك

 ْ نبق قئاسل ع سسوفا يقر ة للا روتر اجب يك قَنْلو داو

 0000 او ورجل ملسكاب تنجو ناز نحمي "ةقجناو عضة كوزاءادت فار تيلي م 1

 رد فزو ةدايروغأر رابعا اننأيسز را تشنج نار“ كّىف دو الدع كرد انبارش اب تانث نايبدوصقم جرو ركن ْ

 |« تاور ودا يروواو تالا ن عع قدوم مخ ولسا سنام ]لتيار لعن واود |! نايطلا تحذا ْ

 ْ جد كدنصم قفل دوز ترن اناوهرشن تدنياد لصاوا د درأوب ندي اني ع ثتراضمذا/كل اصو ووارو لّصزا ثسز زاضاوك

 .لثنرواو ينص ودا كاش نذوب ركن او ٌءط قلقا ردع ةئطو نضل اتعاط او شيد انر دير كود تكي ١

 ' كيو انقثالف تينذاشو تبسبجاو اهنرو ضل سانت درو كارب هش لاعتدتلا راع ىلعروفا ىرلوم ا" تسذاش :

 1 . ملا تر لكوفاى دل: ن مالا خدع لسهالاو : .اددعم ىنلامالا سيل طلخأو تورث ديمار عع ندافع ا

 ئ كارت 0 انعلخ تبا غتج ام ا ناكو و تاجر وأب ساد وشاعر قرنال !لافددر/اتضا يه ها

 )0 7 ظ ' ش٠ .. ,لواشإم ةلعررف ا ونوم د



 ؤ التبااتتو ارم ورسكاررلكن يع هز ذو 'باطارج سكب ا قاد لاوس يان ّْ

 . | لاري عيرف تيران وليم ف زج ورسكب اواو باو ة اب مذا نكسب 1

 . | تليف لفنوووا عرق ليلو زدصمو تن لض لالعارو لف كارز ىدآ مثالا
 1 ! 0 2 ظ #3 0 ُ هه ١ - سا
 ْ ووتاشزط زل و اود ضمرورل/ ا سساؤاو ضائع أو تساهل تشير يؤ |

 ا ا 5 كيت نداو تمس دس ] ظ
 | لصإب عرف تمداين ليلو كلش ادئاو تارت نو او تعدي م زإ يؤس 00 ْ 08-2 ّْ ب ه6 نيج ياو كورك لادا

 واجمل درسوا ضرر وص جل مط امش
 0 . :ى- ملكدس ا 1 00 0 6-5 32 هد :

 01 زر عرف تيم لل او مسي اين مزال لصارب عزف تيهاننورك ذم اف هدب ظ

 | تفاطنآو تساورشنتشيريطت تيرا ل صارو لارز تسقي زون لص
 34 ش د 0و 2 نفق "5 : : 3 00 "م ١ د 28 ْ

 1 اقم نا ايمي اونا لعلوو او فذع تدر يعلو عشر وو تسر و ا

 | مدل ن وكيل تاضرييزتنتايركرارزتسييمدل قل سار عننا
 "ا ارش نو زارع و تلت اطءاورن انف زي تلو ابارو اوركوبآى ظ

 . | الكل تايقطوؤاو تن تنسف يئييفقا وات وافاو تاولقلوو تست
 قفا نم تيكن ملط ويلا تسردووو ترون ا ذوو كا ناظربا تيت ملاكي ل

 . | فزع تاو عنارواو رود وشير نان تزغرد عراضن تقفاوم نادي [ى مزال ؤلوو ركل تا ترصد كت |
 | وكت ليفت فبقي شع كاوا وذاو تلرلقأو فاو ضن تسرينت ط كبه طز » تي تتففاد ترو صيترتل |
 | ديت روض وك نازا تضفي راوعس ل صارت عزو تيرم نست ش بيريز ينال ساو و شاىداب عفر لتس |
 . ١ تلرلتلد واو تذعذااادكانج لمار ديجت كي نازا نئانرايشغاارريؤئ نام تايد دنا شا |

 . | تس قدور ضع ان لازم سيرع نكت عنف ت لعل تسي تع تردوت رولز ىاث تاي تالخبأ
 1 لايببةن انضالا ل جال هذ نحس نوبي ارضلا لاق واو سحر ىنلارسمالا لاثنا: ىفامووشيماعقاس ]

 2 ار لعاب ى دال: لاطتعا تلقا خا فو تسلاوز لحس دريل نيا
 ,٠ فاش يراخنادربراه ل طان تاه درر وكن باوجو لاوس يا رعت ع



 0 الما كر يتسم تيوس ري تلك تعا تلج تكن

 . |سسرقا] واترك رد ءامو| كسلا هرشتاطرركل وارد ارو ةدعرو داو اوس شا !

 نا هر زارت آخ رام لغد صصم سكان رو[ى كم ندا (باوت

 ظ ءس و لص 5 ةىنت لاوس توسل ايزو تينا وزد نعقردو
 ند تنادداو وساع راطم ع ل الات ظفطرد 2

 تيس باو ترثورسل كأأب رد تاخاتراب و ءاو ثا عنب دوب ظ

 ظ ثمل ب نايلوولر وكم كدي نسوا ورمل صا ا / او فبل صار 37

 ١ . ليعلا بحاص كد نلاقي تردي يني ل فا رو كو

 نإذر رنة كاري اتضت واذ ةاكوو لاصوهددجب ] سف َقسلَحْلا

 روك نولاث ”ةقينف» لاوساتس هاتفا اون قبو لصد نسي
 | هرسلل

 لوت َك دوت تاون لح "لسا تلت لل ملدا تا وت افيو او تسورجومم
 نارام وس 4

 ئ تسفر رصم تاويل 1غ 1 ةهجو موو باوج تسيل زا نثنولاأ
0 [ 

 مدس زاوا 20 يتسم بام بوو تسكن لق نا
 . ٠ ااردبار سمر ناد درس ْ ٍ

 و زال اتاني نع هور سعب -نيعلا حرربفم مر ايفر فعلا اومن إو ثسا ها ,نيسلوهل 1

 هنوني ط تن اكد أ ىضو "كس نوت تساهرعآ درب صار لع نعم جداضم تقفاولت لمص ئ

 ا  ىلول ارا لزيعروفا ىرلوم
 و درا دكت زكي تربت يال يؤم عاب« تاون هل

 اوحا لص |رب ادّسإب ليلو 0 رو رداصم اطير نتْشاو قاب نرد ارواو تدسسررضم ةنهجر كنان سل يثو صاغ 1

 بح مج-و مق تثر ذل راع دوت * لعذر دصم نيبال اذام ولد اتغير زصمزاو و .نع' يسو لت ليدحا و وجو | لاقدع

 ٠ كيبدْواو تطالب ةنيجورر !رواو يشم ىلإ "رجال مفيدا صم نيا ل ملووقسدواكرمو تنين نك ٠

 م لئلا كدلل' الل و ويمد قارب دام تسي لفن ءاقالارد» ْ



 وجل ل ا

 0 اوف انرتشروتز يارا لق سدو تاغ تلاد تبع
 سمس 08

 وا كليم تللالو لخلل ئاوضتشاتوصتتيَب رَوْصَنْسإ واد اخي
 ١) كان اوص : ه0 1

 ١ دانفيئلجفاو تسوون ول نوتة يانور د لاوس تديزدصمم نا 1

 ] ؤ تطول كت تستند ادار اعئاو تضرب ادؤسكار ارز باو#ب

 [تانووو## اهمال 77 نورك رتامندو ل اعرب تلاد ثقة ظ .

  1و تمنيت لطم تساوي 0
 - *ءايددصز|و |/ حو او هك

 زاوا اوال صارو كر ارز تسب تسدد ناو ديآم زإلريبضلود عرف درتكت ضو سل/ارؤاد

 1 |تفطترشوو تسيئاور ناودشاب ل صاب عرف تدين ياتساهشأ لي يشكي ظ

 . زا نعول صا ١ :/نزو نيروو تماثل هيو تاتا ًًّ

 ظ تباورش فزع تءاضمتقناو تبجزاؤا»ءثساهدوإ .

 0 او غسمو ضو واتا تسال «هنيابةيلش فا زذالق تيضتنن سلا هلك نب نبذل ظ

 . | يوراو تلال داساظ ل صاساروارعي اد اباذيل مب ءاي ىئاروا ل عشت سولي حرصت رشد هيااأو 1 ةدعوكه هجو تءاءشفك |
 مدع د وشل ضاوم ست د نشكو رار جد لخ ل يلع وجوزا لعبا تكلا لوقت عضم نا آو نأ لح لعن ىف

 ظ ”فهحو مث مدينا هدكل قف لولا 1لز الو فيعضتركو ريوود تا نب فيلات, | اشايخحل و مت بحاص نادوو

 ١ ترج زامشاو تمالسا ةدهجسز وأوا م او نيل علرب تسندتول نازاوئ ت انلسد تاك ند دما رو ظنا(ىوابردوأ ْ

 ] تروس قرب ةجوزاب ةهجيوي تزود وئاح مولع نفت اا تسلا موكدمدحانج عيراضمر دوال تمالسأ ٠
 ظ 7-2 "لم اكسو رتوش ئى عجوز وسانع شوعنو ضو لارجورأمن نو دوج داو كس اق هوجو واو ضع هرج و كس اترعوذج نأ ْ

 تناوب صم ل يلق مزع ار نييثصا دعا دك ارك جور زال اي هةسجنوب ب ةهجو تدار نو او ايات نرّسأ

 ظ قرأت عاش نيد كاتس نءدركلوبتوذاداال تسون ق يب عوار 7 حراشواكيناه دركي ار لخ ]

 َ ةيف وك نزور ”اكفمو تا نوه. لاتّسفابر لكرولا وطول ٠ ورسم دا نا قتعازو لا يترجاىسك هؤولدأ ٠

 ّ تقم كب راعق هرب قا تر كلا, فلاؤرئداوو ؟يرو سرور اذ تلا شو ورجل ن درع :

 ةوشا ودلدعا هتاو واو لو نم السافل وظن ورزا سماق نركو هس لات يلا ضر لعرولا ىولوماا دنس

 17الف انس ويرزما لج كاين ظنا نب :
 ا ل الا عر ردا زادت« قا بسس 0 نئاوتلا ل وصح



 ظ و راسا لف كاد ذرب جاما ربوع

 0 زو عل صارو تس عداضم ليتر عب ما ةانبدكآراهتعب مآ تمس ْ

 0 "تفطر لاقنتستمالع هديب نانو لالا اب نسو كن :اوونا ؤ

 . | دو نيورش تزود نعرما كنب تسبجالنورك ناسا نفد لادونإ :

 . | داضمتقفاوم تبجزاداتفادا ادد كذاك ذإ لصامد» وَ ٠
 01 نيم م اونوكيمو ما ينعزاد أنو (نسسس اتبجناونمب

 ..| قر طفلا نوورشكربوزجبرار حد تسسورطم مارش ا ْ

 ] ] نكذب دقغأ كذذأ» ثَعيوَو وج «ذجف لمار وعد وذو |

 ] ةداساو حا وتدور وز ذك نيس لالا تهز شارل ]

 | ى 2م و روج ويس كت نوان وو داس ود حام و لصام د

 | نوي تماددا تقليب سات الق, توتضستاو و لاب تئاققاا
 ظ ءاشآ هروب ءاهش وةك «د كس دل اه و ةاتنأ د نحخ 3

 . 1١ ديس دخسسما للَرو 00

 8 تساؤل كزو تسر تئد تسلسل 1 اهني

 ] هيلا ها د وت نتنكليو هوز را رشم رماظ نبا رطايند دش ئازركا هل هل 1

 هين 1 هس لولاش را قاوم اورتن كورت نب
 ] : : .لداشلار لل عادلا بان رش سبرنب دو: راك لأ

 ئ تدب اسيلاغان تيد و ا وأو رب وردك تسسرلا ناثعوبا ند هلع ْ

 3 .-لهاشاوض ل فاعدر حن تمير وزب بز وسيساسدتةوسكلا» ٠

 3 ظ يع -.1/ملكا فد مومعن ام لاثم هلع
 ُ ل ا» برضا ب ايش سيوة حس آن ىنعلن ثنو دايم و هلع ّْ

 ئ 0 17 ىلكن يرو ميهظم او ندول لاس هس ا



 دا سوسو ل هش

 0 ناكل دل زادي اعرع دو تساومسزاء تست ماس وزال لانا

 1 ئكح م 0 م _ءيوتق قعد د ويارا 17 كيه يرعب
 - | ووول لصيو وو لص دوى سيدنا ول صارو لل ِصيوأو ْلَصا داو ٌِضْيَد

 را! ةيصاول ٠ !!دعاورج رن ةرعاوعص © و

 1 قفار ذأ تاو تكلبوزب ا نوتسس/ت سزئاهبرشإب نكس مداد

 ..|ةايكاى لاو ف لانا تمل دب مواد جاين لاب قر كرو هيو تسا هدو

 .. قرر نلاوسورركل مولي رلكتسيئادد كورال نيا لاو تكل ان لها
 | كلين باوك تس نكس مداد دكايرشبجاعؤاد للباب لَفُف لسادر
 ادع رود جان فاو جنس |
 | مو تس ببس» (اقمٌمأتةدددم فلاي ترباظ شفر معيد نو تما وببسا ل ق نب مجولا نحب همل

- 

 | تلوونعاش او ترلعتررنا آن د تشو دنداهبل زمان سس لانا لتلزو توم | نتشسمسا عير ايسإ يفر نام
 - . 0 0 4 1 / 6 1 ٌ 3 .٠

 .. | طال رب وزجذاايذاو كايرو /هوضو ىو ترو ىووهو ىوون ليش سافرت نيزاهلس ل وارسل عزنا ىراوم أ
 | ال 2 لابا بوو ساب مذا كريت كرب هل وق لح لارا زف ل عززلا ىراوغ»» تسي لوارد كازا تست سدأ

 هاون ىف ماو كنس هدركم ِ هدرلك اشار ىفانئاو رتل ابباب وجد سار لالا عضداند ماش. نباازللو تسيير :

 | دول سر[ت سوف كهرب لوارو لادبا بدو هلي وول اوتو دري شك درا فر تف نصم انجل هارو لاببا بوعد ذا |
 |١ ذاووطز اتحاد شايرلو تورز الدبه دس يئافوأو تينا هدرلكن آل تطنصمو كد ىروطعلاببا ب تو عام
 ..|داوج هلك لولا لغير عرزلا ىزلوما» تسدماجد(ت دب خاو لازبلاه رو كارز تس فلانا لري ياواد اق يرذُذ

 ..|لابازاو/ فكن ايحولادولواو لاي ىوسلو ربيت س لق ارو ايزاةرخائروز لشن ماو هش لولارشلالزفغي عرفا ىواوم دوش ٠
 | لاوس كرا رلرؤلا ىرلوم» لايبا تس بجاو ناكيددزند بلا نبت لابازاوتردارواتساورش علان تنئياذ بكس

 ...| بوو طن وتل واب اوس امام الو تل ئذيلصال م ليبقدا نوركلع غم باروغس اين شان لوح لوا, وأ أ
 1 لكأ ع رفاب لصا قييطتر اب سلو تخت اوطساال داردو وولد وتوت سالو عت وارد تسايف متفرج اولابا| ٠

 | |نطوالصاب عرن تومزاعرزفربل صا لمو لسا, خرذ تيرم مودد عر فدب ل صا ل م يرو ئمالغ ناز ةسروس ع ييورعم |
 ..| اههفاقواو كو زيبؤاد ليج ا تطنصر تغار لوجو ل ارياروزم ىلا (مهنوهارت ضف نيتيلب ىلتبا نياك |

 |١ توط عباد هرلوزم/يجاودوتؤاززا لدبسدد موورنوش عقاوياعر يل اصتاب لكل ول م1 اوددذا نيلما قفل بى ريناد رك يشأ
 | 4)/ تسل وو لصارو /لاووا نمو تشيشكاذا حض ىرأم لعلادبع قلوه سو انفي تجام تاليواتن فص تافاتدو ليما
 ] ا ٌ ظ ا لولا

3 



 م لاط ل يصل

 ظ 2 أرد لأب ول لك لضارو :

 ظ | تكلبليدعتس لع رج اورو لبتاودشاب نكس اور ركييدذلا

 تاير قاٌرخم دقيت 3 0بشا ام ور ناوكسرمركا

 ْ ةرائؤمك فتاك زم ذاك وتس داكوإ لصاوك ْ

 0 مبارات تسود نول اث' 22 روكا نرد لاوس

 ا غر راضم تتفاومدر نايا شات لاباروك تذاتلفا باوتنزكلبب ١

 ٌ تيتا زال لاب اردد حيرت تذءاجنا أنوش ماعم لابباد تذعايزبدا

 تنام اضاقنار لاباردكل نفاق موو بس اوت للبانا ترتشت طممدأ
 | ده لبكا دك تس تبا عسا عراضم تقفاوم ناكر ارت عراضم ظ

 ْ تييتناووم دورك ض روم ليل ضو رم طوقتس لامعا بببل تس لاوز ضم ظ

 9 .لصأر اد كَل قرد جنان يك مب صقانو ثوجارد ليلتن يادار عراضم ْ

 ظ نآس لبتارف كو اوورعب ل بتا تلال ا !|ىبري/ل قتل قايارواو تلك
 م2 7 - سَ

 0 دوغ نفع كس شل رق نورك باي 20

 - لولا آلا هللا ا" تيفزاب افاد لأب عم /ارلجا نجدي ايطرشس هل |[

 ئ 0 "بيان بارت ندب ناب هع



 ظ قاوروسكوا لبتتاب نكاسؤاوهريب لبق تايدل زارع ندركل قف لام ار واو تع ظ
 01 ريد »نبعث »أر داي تابع ودرب نايمدش/ نشك امج ارندركل بايام ظ

 لصار دوق د نيود هاد مضاد ناري اراها
 1 و يع لرد انيك 7 14 فوتو ليلتنإ |تساموو تن نقبصو نيس 1

 كيو ار ىو يي لسا سكر يول نوووشماد دب ا لكنت ندع واس ظ

 ظ ها تماس داي اسرتزل : را طم 2011 ْ

 لبلد نابولي ىئزئيضو كيلا 6 يب زهق لجو يشم دو ]
 كانتا هطلاخ تاق ناب تءؤماع ا
 | تلاؤلش حد دبسلدارطكرامرطلاو نوجوول تيا لصازو ذا تما خقوا ٌثد زاب وكربأ فو درد ليعلن تيل كاري هل
 . | لاا تمس نورث موك لدا تسزئاب ميلاد دضداي تاب فيد :دركلدباوإ لبفاي ببي اريد انفال ضدأ

 ِ أ قاو شاري نييتزال وج ا َكيْعيدا انها خام ثد ديؤشإ هلسا/لاد تيجان دولا لسد وزب تيا ذاب ْ
 ْ ترباظوو مادو ذم نبا وول كس وا تهدوسرو ليصل 1 اب تسررصمو ورم سولو ف ىط ركب لل عرولا ىولومزابو وتل
 نكرلارفكن ايتو مراخو تافصمدادليظفت وا رماريزيوببيسكزن تساما مع مص اني مكمل يضم اهزنان وول تروصوددأ
 7 فا يرش ناد دودوتفدقاد ترج تنص تنانير مالو نان دب ليفت تسنةش مدننا لقانا
 1 كك ناكر ات ناد ىباونكرد /تيمنس يردك لب ل ظوغيو تف نئادش او كباصتنأ ثصو نا ناوولرداز لل وشك
 . | يطفو طن وب تصوم باف وسوي تشوق ايوان مذ الان ىايب لقب رعنااكسا فلو راش تاغسز داني ّ

 : نا تاضسنام ساو درس رأأتاوو شعل نحب 1 ؟ يطأ ث نوم تريلا ش نومك لعرذا ى داوم «ىسك ىَد
 0 نيبو ندب قرف روذتمو را ضفص الشر: هاكر لو وشم لجتسم د طص خخ ال كب رهو ايما ل جى راب نكمل

 0 ام (ئضو لحفل ايس ىت ىو ىكن أملا ىفداواو ديف ءايسلا بلقت ةهضل مسالا نال سيب دلو ىلا ىاغنلا ظ
 . | وهغ هو(بلقركس تليف عجايز تكرر عفا ع لد ىزعيض ىف ىذوض ل (قيؤتمضلا عاقب نم ء امس طبل |

 07 زو 1 قت يشع غتس نوصولو تنصر هنخ ذايا» تس فيت يرهب ل دعو رشي اوخ لقفل و ٠
 زال لول دع «بفقكوا ندرك اصقن و ناللر وج حب | زيض البوب ذيضي زازا قتخزهيضو ديان ايران
 35 اب كان ميكو لورد دوت مسي لقق حراما اسدش دنا
 - لداعش الفخ رو كرولا «تافضصرو تسع اس ورك ا لع تالج دل ارم اذهل تس
 هيما ةابا وني لاو دوري تن تير نسب عناب كوع ؟عرؤُكاأو هع

 ظ ظ لوا 0 اعلا الو نبع قس



 تسي ل ا د 00-0

 1 ناعما 7 ل ا 1

 0 مان تا ركل لاتصال تال

 | دس: ةقئفونكاداكت نقّكَوَتَقّتإ ني جاو تسرد اورق
 05 1 هده نادت

 . | لابوك ن ولات نمو رو لاوس روب < يي مدنا داتيتن] ةنيكيبوستلا د
 . | لاعا لّزلورو لصاو انبةاو لبا لبتا ا ا» نوكسو نكياضاقتء اياد

 . | ماب لكك رات اتيانساي همي كيم ليباييان اد لني ني لاانتس

 ئ هيكل لباب اؤاودو َ اوكي لصاروركي يي ليث انيدياي منا نيلبلل ]

 ْ منكي عاج ليلددد رجب ل وأ باوجبديايت نيليلالادعي لكل تاتش اردليإ
 ظ | كازا فيشرلو هئرق كيدير تبى داشدورج اجد مضي ىداتسو درب ظ ]

 تاور ليما ضاقتاتيداد للبا برقي تسرخم برق دامو اد تايمأ
 |لص ةزهب طوقس لاقت ببي تسلاوز لوبد لب 0 ا ْ

 ار لاتفاتلتج رقم دورك ئاوم نب انتا َعَكتاِ قالا

 سس ذ نكي يزكم قوم (:قاني كه يسير | نراجع ما
 7 لد رولا ىراوم "دوغ يآ عتسس اش م تناك توتي دامساو «اقشاق ٍِ

 ظ هاتر ا قولو تساهم ناب راق قسباىدرلداب عرشر دو ٍءصلا ىف ها ارروزج شون ديس هلأ
 3 50 هس لا

 تبجحا| 1ظ10111100 يلد شب لسور نش هلا ىا هل ْ:

 ْ اول نيام ساقي نب نيد بتي تودي تاو ها فلا, لما حافلا :

 1 ] لهشام دو فيديا راكب تلا ]



 ننعم د ا هو

 ميم ووو” وأو مادبا أ

 سن امارات نيل لادا تئاشالك توناشكيلداتسكماي
 "رشاد عرفكورب تدريس شاب ناكل لإ ان تسيرفيلابادأتب

 ؟انننكل ديانا اور الار تسمافداكَقتذ] رو يذاد لاباذا درت )0 وم اباوت

 / تسند دوصتات الفين يفن تشات وا. ادوار سانذرتنكل زياني ماي ظ

 | تيك تس كلا, ايلاببااهيؤاو لالبادوصق سو ددال/ عني نلت ١

 تسي ان اخ ني لاعار مايجي أوتشب لق انوا يبفلت شكىب ا

 ظ م نآءران يحشر رمدفلبباج ابا اود ادكجارصقتروضبسب ]

 | شتت اي تروصب تسدايزالييكتبج تازاضلا نيام رند يطب اظن
 0 تلد زال تاكا رنكل اب ايار اد / كتوم باور ظ

 ةأىوايزا سات

 النك قلم باق جورد لاوسن/لبباجءاب ناد ستسا»
 كج بنات ةليئل يلوا قيل نياك دل تلم تا

 ] ظ ادلع تا موو تمد 00
 0 7 ل ا ب تا الو سور د ارش و ثلا 777 جي روطت] راجداو تلج ننادهل ْ

 0 هزل مدير اريد ركل اي ميننارد فلاختت لقت بج اداد ناني د ون ودركب لقرك ين تلاخت مزاد هل ]

 نارد تفاسم ل يوطتالب ن آو تساثفلر» فضختط قف اًنواو بلقز ادوصقم هلح يرلا علا ان درك
 1 0 ارواهمح وميورعل هرئياه تملا ارواو راسن فل وأو ناديناد رب ِسحكل وصمري تسير

 ُ تفرد ئيروشيم نام اتق تسنيف نجس وسر ضزم ندعم اش اناتسس تارا لف (لقلا /

 0 شأن مانؤاد ثم ت توات تس فيجي نمل يفت اريروشيبل صام ل اكن يضخ لا ذاو بلك دكا
 1 .لانترطارجر ىلع رو ىدام ٠ لرد دره[ ت سور يفلت نكهل_ ب ىئرم ىئانيانيلدشن ]

 ْ رس هنياوا رك ارم ضل مو اططييصمن وحاب توصل ازا و علار عيتوسو فلا تناك اريتسنيسور نياووكل
 3 تمعن الاس عم اغ اجرت خي لنا نينا اتا رمول رسما ا نادم ظ
 ْ 0 *. ل اهقرا صر لعد واي



 : لسن وبلوغ تس كور( تاك لو تماضر لزم سكيت[

 ناخب مهو كشك يَ َفعبا نَم َنآلراتناتنا كسل
 ايباؤادركوريامزال فن تونب سكي تغتر ار تءالستس ع هارذارككقلذ|

 ريايئم زال رول عنقك ياو اأو تستنونمو ورم ديال تا آ لاو تكل ظ

 | نكلربايبارئاد لوا كلذ اكره حسا يتواتئااتيضانيئاو بلقاس ٠
 . [لرباتيوغتاعتسايومنالددواب اون ضاع ايديز شاينا ر دنيا من لدباتبارءايددسبأ

 زدكل ع /ءآ تقياو لكي دانزاورضد/لرباجارؤاوًءادتب ليات اور نو ْ

 ةدكياسار مدينا د مادا ورب »تل دك تسيئماليلف|
 | متفق ياوت ماقونبتاتس لرب دكت يدينا كم ودا وإنتي

 | نوير وكلاب ت وع عن قيل ىواد تباكدددركل اي صج اكدعاو لخاتنكيااد
 | ١ ركل بات ارزاددلجا سسئقيذأ كويىداو وجل خد نقتل

 - هتوبالالعا نياوق كاييسرو موس صق
 شام قفطالبقاو مزال كح شا ل كسءايو اوعدك كي |

 َ بع ماطكرد نبعمذذازرسكّلعف نازو ازلل و تسلب راوخمرايسلانلاو تما و كا لاقمامن وسطا دغر : آ

 | يدا تنلوظن رد ول تمنضا ظننا بطووت ير وحلا مدام كليجا تسول اندر تالين ٠
 كبد /عد وا تذلذل ب ضفاب ىلاغ تفل امو كقذ مدعدارزا تسلب نزور علبج كرو قع نزور كتبعيأ
 | لطم لصا» هل ادت ّشا مر لكلا ىدلولا/تسؤاش راي م نوار سب اورلا ذل قحاب تس راند جاو هد شكا
 . | كسا لاببنا توزثاب لاشلا للا »دكت ياخ نهرا تزاىراه لع رش لتيار ندرك ار وزير وسلا ل فان نكس وزود
 | رشاد ءلعرولا ىولوم لش |: لك إو نماوردرزاٌلهتاو لكل و صن َرَرَّساظافلاهج نبات سوزاداتبىتماعأ

 | هلي تسوو تضاث ال حت اى تضر هر ردجل قررا ى افلا لع لالا رشد ماشبناهأوق هك لوا
 . | لولا لفي عرولا قولو ااتسنعتراغ يف نحت ارارزداتفاباوقة ورش بايت امم اهتم نروو تسزغا عب نفت نحن|

 | اي وبووع التسرب هم انشا ةريشو ليزب لوو توعد غض اناحسع تاما وحرس نانند نرش ووروتلاكتيولا هع . 1

 يي اا ارا تن نا نااقنا سا



 1 ناوني شاين عاومركيذكل دب تعا ار دايو فاو نكت سسورطمو بجاو مزال

 تكونو لق ل صاد اكو كاب لاطو باد فانك َتاَبد ل
 يسارا سس ندوب كيك كو للكد تيم
 | .ووشدماولخاوثابتلر تكل يت /لارزدنا تءالساي وؤاد ايمو وعدد
 | د ناصري يلعب ماينريى لال ابتلاٍن ايي ناسي لاوس
 | ياي يكىطا رخل ابتلا اّيتخاإو ابحت د لاوس اب شين اَصَدب نك سفبصن| تبلاجرو مندل ون ع]نديآى ماو لخلل اتا ل صن تلامرد باوعر نزل ليلك ا مدنا اند 5 7 ا م و 0 : 6ر6 5 ها ه2
 ' | زاتضفؤرماما يزن هض لايصال وكن اشيا باوناكر دق نع [كفل وام ليت

 .| ليان, ىن اح رو ناصع جواز ماج اول صال ناكر كن اوصترو لاوس عرراضملغأ
 ينال ارز ريك ىدصاو ماب شما سابتلا تفاضا تلامرد بلون 0 5 تيف 8 ا - ' : - -- 00 ا ا

 . أري عاد لائم لاوس كاحتو كاصع كورتني تناضا تاغ
 _ زان عابد قس اك ينرب اى ى داو! سب ابتلاه ابب ىواو س/يرتلا ظ

 ١ه

 ..[ضمايودمضوو لزنواو ىا تن تلرتود ل ن/د ماوس ايوؤاو كت سن آهدركدارإإى برام لضان ان ب لق نيا سوده
 ٠ اهيا لقا تلال تارتس نر هاكريواهزاب ضاع تاتي دايو او ضضلزاو تاسعا منال شكت اك دورس 0

 تاهيل تاب تليق فاو ناب اهيا لارباب نااذادن ركب انتا ليل تسل ديت ياو بلاوتم تاكد مس ل صام مدرك
 تفخلوصح_ ارينا, تلعن مالو َلوطو تم وبك د َعْمِب ل ْشضد ىنجنياد تور نيرو دعاقنيادأ | .
 ٠ | فلا كانا تس ايالماو تزوصرو رتوو فسر قرد زون لواء 2 ىلكرّسلا لق لعرولا ىواوم : ن/ل دي ش غلاب ني |

 تيافليثسرو ليعلن اوجو سابتلا دعك قد رهقنياو فلا توصل يسن ملاو ووش سشس أيب ,دطم سكوتي |
 داصوخةروضلابو ءلاخ ال تيقن وأب ىتلد انحظ فلوو تنس تايلكظ فلرب تباقالط ارامل هوك لم ظ |

 | داحس تنل نيادلكا يجوب هل الدق سلا ل فطر وفا ىولوماو دولت روف كح ضوغو و وشن سلو يتشسو فل |
 نم قوح ترو كك /م5ذ ندرك يدب اب ل ابتلاذا ه دك اك دع لزنبال ددجو ساتسس لاوتسسلا ليت

 ديكاب ذب تمعل سو لز| حاب قصامو ف انسب تلق هل وليف ا لاق نا صد وشى ترطب سابتلا لعاف كت ْ
 أ و هلولش: الات ت الجب تسرد انورفمورشابسد م هم تضكق حلاو د وفم نيرب هول ساكنا ررما يف نحتاردوأ
 | » عيوبذا عاب نالجووثي ل متسع ايو ضورعيوض تقود اشلا ماقنروزلا سو ذوررت حباب نين |

 0 لايت لامر لوا ىراوم »ما تسنسكيتلاليزم دبه بف عض نقد ظ
 0 ظ



 ب ا 2 نفر نم ٠ تس اهدنا /

 رو سس ع

 كم او 6 اي رن ايو لاكرد مو در ١ باوجووشيفراو لاو ياتس لق

 2 تاياقواد سائل تادش »الو داني سم او 82 الا ليت ا رد

 تانثا واو نيل تشمل رم و لوف ناوين اشيا عراضمادوث لأ ر

 تسي ساإتلا نإ [ةمابرأوب تاهت الا نيعلتم ب َرَض
 نأ سينا لان علمك سيئا رشا كارلو, تدلنا4

 1 يتوسل :تمعت اءكطزان اور شاب ل ضر ناكر

 0 1 22 سالهطسل ”تللكر ليلا
 ' . كورك اكواب كسا 7 و!

 : ماو فدانا تدار لخؤل كي هدرا عض تان ةد رت لامن وو ازا تلسا تندابغ اتش 6ع ا

 0 يل اعمز اخ ليوا ماريد نارتو تاذد هو بانج ني نع رقزش رق ندد ظ

 ئ | ىنخيلات تسرد يعزا ابوك هدر ت شركت وشما طم زسان بم اخي يرق سوسل د جام لدرخ هت |
 . | تتفخو لوق تذل عي ل صارو وكل دعت ىل لاس تس تاو اهنا «رد ليد وكرذوو تف قو تذأ
 : يش او نيستا [ساتلاو درك او نين سن زاب اذا 1 عقر هانا ل راو مكر يدرش لت

 3 ناك 7 اساس لوقتم 29غ و هل زا ىنحم نيرو يف ران حض اه بءاغزاو زون عقاد أرتشاد م خدك ةدوابناب قحئو تح ارارزخلا

 0 لف نورث وف اينو تصاوزات اندر تمل اول يتعت ف نكئانوو تسلا بجاوو لاعقسالا عوتماظغا ناج
 . | و لمؤتت داركى اني لالتخا بجروغ فاز روفر عونا نينمدتن إد هللا ر لكرولا ىراومقبقد داذأ

 هانت تس اور نيليلعتع امنا اجئاردر يم هاو ائافلاذ اج لانو لاق ع اتجا تيزانيوؤضدامدي ضرك يرأ 22 ظ
 00 شرا انس نااار رز إب تس بلعب نير, نمد م الور وختيرباظ وهي حنا كرقبا يي عرجننا|
 تو عاج نو هنفكى راف ل ضاوي منال العا نإ تبجذاوورج مالو ني نو مد داب مالو نبع اكاد [ةكو راد
 1 قف ببل فل انوا رك شوقر نهر ابواو نا[ وسلم هرشن حق او تطرد داو هلع لطفا ىلا اتلطم ثرشاب كيسرد كي :

 : ثلاثعات لزوار اور( سان دركلربتلاب شابا ع شوب ساه وطذ- نينا لإن دلالغا ى وأ نك ري دبا ا

 ِ نيلالع اوم زل لاثيو تساهم درب جم برن اىوطي يوطاكابو تس عونك ناوديأمنال ني ماع | لاو نك َ

 1 ا تروصو زو ولداوت ل ظاد لان تروسد حل وار اوف عشنا اسبر رز شيل تس بيور ضو
 0 ىعررلادبك 056765 ل ولت“ 0 ةتاط عنه هدويلع تير نتلسف م ئاعيزهمأ



 - ىدتيلازوتك 0

 4 حيو "تنك درئوسل عما لطب و مورو

 ] نقم ضيؤل بامان فك يد 7

 | رلق قحو ن و نيللعا عاما تونا تكتل قود دلل نوب يادددكص لل ْ
 0 77 اارددكأاب تشكنلا يوكو اير ووردزكينماتظ هما م اة تطكتلا

 نع لاوس بوكو قوطي تسلومكاا ت تسا هرش ل يع 7

 ْ باو دلير زل نياطا لاق نش داو تم الارامل زول يلقاه 0

 ْ و ترسيريشعأو لببخ لركن لك ناكل ليلعازا تسل امركم إلي "لوا 0

 ٍ 8 و د اوتو وشد ةراركرنأ رو روزين ليك اسوار دوي كر ام يإع ١ انو 0

 ل يلدبضلب الكيت زس باو يامال يريد فضلا غيب عرانتسات '

 ظ 9 6 راو فلاهسو لبق ارو تمزإ تلعن سرك اردريتساديم كتمالس راك ] ْ

 ؤ لكس :ليريقكيندلإ ًرابتسبسا# رفا برع الكردرلك

 0 ميس بايب كر ِيضِ نيش 21 هيو ايرتتشايمأ

 1 هي م 5 00 لاي كفا :
 در وربما ررب مه ناع ل ينبت ابا تان ببساكوك فاوو نار 1س وط نيل هلأ

 0 5 تمجد ذل ماعلا نا /اركن مرن نم 1 دراكواب شرك ارددلازا تس( ان للعقم وأو باو” نصرت ركل ب تلال سلس 0-6 0

 ْ مذا تراضمرد نيل انك( ل بما رش عزب ضئاشم نيد دش لما شنم نار عز تلين م اضمدلكن يعل
 ١ | نايك انحرشاب مح < شاصارو راب ماللا لاب يبت ت ين, انه اد دوليا مال لالعا مدد ما - هش رناطلاع كير

 نيلاطعأ لاو يصد ئافل فلا تساركن داري رون دك ا ىوق ةرعاقلاب اءؤاد الواكد هناا ضل نيلبل حاهتجا تساف 3

 - [ةنفلا لعل كسب بلك تطويل يا لا مختاطمد تدس وركن نفد نص بط ني تنل ذا 0

 0 ,لب ىدو ياشرد بجامع لاذ الر تداهلولرلب بادتددئانيداف نلتمس لف ارتست تراضم| ظ

 | نوكدجإ سامو كت سس وتم لفرد هن نات غادي شئاطمد ديما نا لكني ليت ديف ل ردنا فكه ةرراصشات |
 . | تندوري ليش عاج تبسطةفاخ :ليل يود يرقت تقم لاو باوج ملك لتذ ىلع لوبد

 ْ ْ يَوْفداَيَرْظورا تسي رافنودر/ ايلا ليت نإ وجده دوغ قلم ل يدوب باد ليد شاي نيام ]
 00 اهدنا قربا ألا هج نطعرون ىولوم عي 1 د نيزك نياق 1



 . | ركؤ ار لوا لا ضل ون ؤيعو ليوطو دوج و, تسليك ءايوذاورعبأ
 | ربعل ن اس فرت حوتد ايم دو اوعدرو كارين تس ا ارو لغ اورلكاز ايا ةدركت

 نكس نكت سئاب ان نياك تيجي مورارلو نيفيا ثسرايو واو ظ

 ناني رد وترد نارتيمو تساايدؤادرلكت اد كدابردلكسيرد
 | عم لياتسالك ياك لانا, لوك تست كتل ف تيري
 ص

 . |عاماتسستار تل ناورعبنند/لدب فلاب ار ارايوو نسخت صا ريش وأ 5
 ادم تعود نبتت نارتو شباك لت شدنأمأ
 [تيبرال ثلا ناوديلرندركل دي فلاب ار ءايوؤادارجذول كيمو ث وكل صادر( ٠

 اقل وأ باوت رت وتدادفا» سكات /ت ذم نينكاس ع تجا|
 تيئابخلا المار موو فقناوجتس للبابا طال نيم ناسضم |
 اهل تريفنر نآ[وييفنق نارن دو تنءاوؤا د رلكتا مان نات

 ٠ رشارافغعوىولوماوي مدرك انما ناازان كلا امدودوشلو دءاراّيما تروضالب نكات رسل العا ىوق علام وروطخوأر مد كابر د شام ميلا | ١"
 نئطصعن ىفطضمر لست وبضطصم رو ازللو بسيف لنيعت ا توزر دورك ش اند ااك وعم داء ناس نديط كيلا

 فلاب تلعن وتيم هع. لاعت ملام لولا ىواوم د نوول لذ قع نيو دق َحَول ساد وُكيَيدأ وسرد نييك | .

 ءامسامضعب سايتلاب[ى منال ماقم نرد ليعتت روسو تنل بتةد هل مف ؤفسغامززإ حس اؤ لسا, تود و نبدوشاد |
 > اكوام نيكو خت وو شيم ستطلق بر زو 13 نومرلو ميلان بدور تكلي يل وز نرجلضا | ..
  7نايل ته تساهمان:لبقايؤاو عوقد لطتولا روطنيار تن باو ترو تغمل خل يقرا /ث سان اكد هلل | .

 [تيزيقو ار بووش فار كدر ناس والواو قادر كا لص اهل 7ع وفاىدلوم دش واو لعق لا ثينانة سانا .
 ليعت نا سوغاك ت فاي ىلع كرو تمض ييناتة حس اتويخداب /نكلارددإ ت وعدو نين ساو كت عدو نينو وأ |

 ْ تر واعر اك م تعلن خيروك تكل يق ايمروأوعدرد اريك منال توصل يد دكووس وداد ردن يي نيد شان 1

 ٠ تمالك ت سنام لبق اءايوذاو حنوقو تجذ ااهجر ليل ع نملواو باج لن هت ار غرف نصمدشوباو كل يي تانآ ْ

 .هللعتشا ل فغل عرفا ىراوم ا قدو (سو روض لت يوصر د زطب . ريت سابتلا مدزل ناو تسي ؤ ٠



 7 كيت ل يل

 | اهف مرو اوك د ناسف مايكل يفو تناك ليركو لعاذإ ل غوراتس ْ

 . | قنا اصاب يثترابلا ارز باوتلنةككل باردا وذاءا جريس كركي تأ
 . ب تزن اههوتاشس مرد تعدد َنيََكَد لفيت يتا
 ظ - لكلا 6 يد ناوت تسليط ًّ ا تنين لالعا تااكورد ْ

 ' تمابويكو ناولاز لك 1 اتوا راو فايت مّن َدنيضاد|
 ْ نفد لو ل ةوام» كلف( يهتس لالا 22 نأ

 تنس رو دك اوُجَواَرَتم|َورَوَتَج + داوجدوذإ نيك تسبلبد» 30

 ظ تانرش تنم تاب جا [ جاودُزإ | حملا | ب [شم خي انطبا 2

 ظ 'ءانتى لك تسلا ته 526 وجا نفح جو :

 ] كومار اب لعاب ا ىنتسد ليني: ت الغ ممم ايي ظ
 ] بذالقيلإ ديتسا مارق ورود نحبك ل اوستن تارت اما و ْ

 1 لبي تفضيل ارت لباد ساق ردنا اددكنج سن ) امام 0

 0 يل ل يا لزغ طرفا كد اياب تسدوقخ ليوم ببر نيد هل 1

 َ لاش لا كدو ضلوع قل ضارب بادورب نبا ناعسبع وبعد اولا كسار ب لولا

 نيع شيم لسا . تضع ب نيرو لي تع نرخ ووقف يرسل ربت قيلت لاقت باو هلع | ٠

 هير اوُفَياَسَت و اوعي كبار تم اوفاتساو نكعص اللد يشم( لعانت حيد عرل(ل قنا ل
 ش "الا تاوضلراتسمخ اوداتبإ اج تكلي افتار ش ايدبكابل دجب لعتف |رأ ا انيك يق 0

 0 0 5 ار لحرولا ىولوم ٍْ :

 1 10 درزح لول هغ
 م .« يابا الالاد وهبنا خيي لم تعنت ةوارمل» همم 00



 1 تح 00 توا ؤ 000 كلا

 ْ تي ريق براطضا جينر اكتللد مج من انس ا 3 . أ

 ثادق د نةلعكك ذرب تسي راكد د نإ ونتي ناتلالو ]
 يو 2 « ريح زب 0

 عمت رى ليتحو ىراوصو تالت اوي ََ :هناثودوناّلِ جنوني
 1 1 كما :

 ايبا تت اكسل را لزلعا تلعدوتو | كو ١

 0 كوع لصاو /ىّدهو اًضعو تواتر دكان 8 تا فذنآ# صقار ؤ

 : 0 نانو ل يضل وو رص قش ووو

 | ةعن هنا لوو ةفاؤف اورو رتل ذل تلاعب ادا

 ] نير دنا 1 2 كن هفاتارونجو مدا اد لبتابهدركلقن

 رشم كر ناقبا بيب تسياطاي تلت ن0 زانورككلبب تلاد ْ

 ..[نؤ عاج كاب ا اوال لاو هنينبكو تأ
 لا امال رن وكل ب تبا ادذملفاق ةلدوكر ني تادنا ْ

 ردتش لإ وتل 0 10و وع 7 و لس دهم
 0 5 ٍتسلن ايت / سكوب ماو تسذام وبسم اول ذا" تف قيقا تضوقوارب كر كل

 نإ هدو ضو ذ نان اد لصارز لاه او تازاد نوترشكل يلعت اردانشا ندلَعَت نزذورب صرب ْ
 1 2 ليلك للخ قبل تسساكرم اب ىردورشاب دولا ليي لعق[ تس اش تسسيف دوو تسذإس هرم د «مكأد | 5

 0 نأ مال لاب اردو هل - لولا فق عرف نوما" تسل عا ورد سابق تسذاشدعف تا آي اودناورنآر يك ٠

 ىزح و ىاوصعو ٌنيسسُحاَو ليج مح «دج وح لشد نرش ران سياتسساوش ام فارإ تلا ْ
 . |تءارك اعنا لب تان درك نيب لصف هزغاق نير لقد لمنال تاركا كلرتسث فنص» لوقا هساوقكو أ

 00 لقانو هدعات ثنا للؤرو فنص' ل وتزاىسنيو قولو هش روو دن نعرف لدن ت راخو هلم 7لضرزلا ولولا ]

 1 اتحد كانا تنير مالو لا رحم و لعل ى أو و تطعّس انو واد هايس زال ع غلاب حوتفما 5

 0 ْ ْ 3 0 دول , دياوخ مزال لوا قطب انا تاس و تمفدفاي

 0 00 .اهاهنن يلا ا أ هسعأ



 ٠ فيلا وتك- 2 بح © 8000

 0 م 7 و ووفر 6-0 ولقب فك تسهكت غأ 1

 ظ ا لس ايل ااعا: كنج تسفاش ل العا تغدو

 كيا نكت اش تعدو رب تسسا هد فيي لج

 ْ ٌلَوكا َك وست كسلا ِس ها لج يلع اد تسبب وهَوكو

 1 سس ثم ل نم د ثنا تلم ةيردإب 0

 ] نجد او نوب 50 تأ هوكي كدر ٍ

 نيك لاوس يلب رمت 2 نكسأل اريك دب تهابار مذا اهيا ٍ
 تي عز اوم عمي و ونواب اك ال ؟ نازورب تنس هدول صارو رع

 . ةظواترت غدت لادا توست ريا[
 سنتر «تلالد مدعو نانو ثرعرب تلاد مدع ترو نجا تب ئ

 "دنيا نش تروصاانا(َعَد نات تؤ اواني نم ا |نبأ 0

 1 18 انوو هني فدا توسان 2 نويتنس ا 0 الدب كيفلابو
 مع ص مغص سل

 ليلا ادن نو تين ى ات تلا شاب حرت شتا كام تط نرخ بقنا د زون اوت ظ
 د ىنجن ا راذم نبا ل ذاإ او ئقصْوصو قَبْوَكل صاد بق ةأَضو َيِتَباَت نبق نارحاسلتإنه نا 0

 0 ا ا هنن لرب فناب ني تلي نكاماز تدع نيالا تنسوا تاونات 0

 دلو اب لام يبو ]وق دلو تسيف بلف ربة ام نيت بل تطل وصتدعبااو دوا ل صام
 001 الل ! فقر اه دانت رشم ( رووصقم رشوان توفت دق تورش ارم فيؤتلاو از ازوظلم نوت الا تسر مو ]

 0 0 / فا ىولوم ١ تسل ضاوزنئورو ضن راراضتخ فيفا ق لات "و لوقرد ىنعلاج نئرود ْ
 اي ا 0 ب وكب اًظذل م هلع ّْ

 3 . ”٠ عرولا ىيولو# ترسخ هر توا ْ
 0 ريالا ياكوباو يس اراد م ْ ئ



 1 فينيل تس دا ردم ل 0

 ظ . ني ةسلجب لما از 7 أ 1 0 ؤ
 دولتي دنس قفار يعن[ تس باو نكس لتامورشاب تشمل
 د اعيد غاي نوم وشيفيا دوب ابدا
 . | قو لومي ل صام اوه 0و تاقكتشاو تاعأ بَ

 تب طلق, وطقم توفشناد كدوغاد تيفي ثقف

 ' ا. اين لاوقمن ب تما قادر نسم عفو و ظ

 0 ر فاهم لمادا يكف

 1 كيانه لسا 20 ]

 هد لويد نيل صادر /لوججعراضم لقي قير ودول
 منبع ١

 َ ل كسوا اديب نكس تح 0 يسلط 0

 | رشملاظغادولاٌماَُقتْس او اص اْفِإ ل ساد ةَماقتْناد ةّصاقارو
 مالا مود نام 0 اديب نكس تراك |

 هيدرز و ىوظينورشابن نيا لاق” تسكن يعيق ردك
 ْ داع 0 واضلارماي لاعمال وعي رد ليعلم دعرجو هل

 ْ زد كن ركاسب فلا لكي د )اوما تسلَوُمم شلصا ةلاقمد اووتشل مولح: سيسي مما ةغنص وو دس

 0 ولالا جر لعررأ 597 لا لا اذهلو تسل يلع 7 عل اب ثيس عت او تلع هدم لاشي
 1 . ةددد مم ونونسال بلو نط قم هع
 ] ١ ل ىلولارثسلا تمم كرولا ىلا /تس تاجر ناو أر
 | شاب لدبوزجناكاي تبل ايبد هع

 0 صا هش تاخجو سن يس هع 0
 د طمالاةسأقلا ليد فت نمالقن هعيقد هرم ندقهم



 يتيم ا م ع

1 
 ظ افطار ؤاودوإ يق قكل صارو 1( ئقلرو نينو تسل الع اود نايم تت رنوركل دب 5

 تاريزانو فزمألو ءاروو قو لاول قرد هنرى امان ءايوضل |

 ّ ٌُلِصْيءأر د نو ءانختس/ت جزا وزجو فقو تمجانايو قلت ناو ١

 ] تملي ودولي وزع وز الوااودو َلِضْيَدَو و لصارو ا ٌلِصاورفصت ظ

 ؤ 0 ا فرتودرددلب تدين عتق لع يلا لعا حامتجا ناو ثا لاذ ]

 ؤ ةرث قرت تيرو رد لالعادرلا ىادس ب نال شان لص ( لبصاف نانا نايم ئ

 ظ 5 موو للا ات رعرد كير رش علا لالعاوو اوزيشو زول ُلِصْيوأ ن الخبتسا ١

 ترملصاز لسا ترج العا ثرتذد نايم نايل اردكقو عقل اخو هاذ

 .|ةهيضلتمارذآتس ارب قت لمار لقيمات لاوسأ
 ْ . عاقب تينا تلا كوول تايوان لقلريبار لوا كس(
 نايا نابلس ف رؤدرد لال اود نايم تس عمج ني اوردر تنك ْ

 | ١ تفاقم لءا» نايت ياو سين لسا تريلصاف
 آ تا ا ا ؤ
 ْ ءايلا تانثا لصولا و سايقلا تالخ لع نحو تش يتسم هني تسأو مَرَسْهأ

 7 تااريكرو تس ريعت اشك ايطكش )ررطوا  يدنكض ينبئ تنل نبا تاب تسساب نيو ظ
 ] اظفلو تس موسم اي في ايضد ةلَّدَم ترضي نأ ىختسيلال ىلانت لاق امك ت سن آرق لون ين 1

 1 تعط اجترت تيلي فدعا تعج نال (لئاسدابلا لسنووشن هذراوثايودبأ

0 5 . 01 

 ب



 فان هيت 57 مب ىلا ثق ناتيتير مدس اف
 اميه كي رذونأد ب تمرف» ناي ا نولي ئ
 0 ةيلحو ”كولحسم»د فن قو وهج نكي رب قل تاكت دو ْ

 1 ير يبس عصا ا ١ 0 ]
 دكويشيلالا 0 ] |

 #0 تان نر خسلا تووار لفط لذ د ادرس

 . | تلاووغووكيلقتشالاضتساد لان ابا ردصم اكن يكتسب
 ١ وا وع |: د نينار عاما ت كمزإ فل فلازوثو دك طي يونا ع 1 تتفاوت 7

 00 الساد ةماقيإو ة مانا سورخودما رك اد
 0 .نضيوتت قزف | نك زتو تضندوتامافاز ا هنيعتدلكللا روب لإوزفو تادوول

 ا لاما لاك امك ثتفاضااكاركتتكيلابأ
 1 | تسز هبج ادام اللب ضال ايئاد كت رمدنت انما عارم ٍ

 ردالءايوؤاو كاك ٠

 1 تدوم بقازخ انوتو سمول لاق لت رس نمل رد بلا 20 َّض 57 مل
 : 00 ناو واع :تعزعبإ ارد هول م قاتل تسن/ب هه خ ليبخأ دعمهم زازإ »تنص لغير نر

 ظ 2 7ع ولا ىولوم ١ نلت تطل سيك . دثشوا تنبسانيزين ل يعل ممعدشأ لك نصا هس راع بهل غن وتو ندع |
 0 لغا ربا, تنفصل عنا ون وجي امر ختم انه و بحب اق د درتكراشمو رس هللا | بتل ل صار تسل ومو لولا ْ
 ٠ ماي ةاوؤاديدءانتج ان فلم د وهج لش عا ساباينإ ما اجعل ' ا رذاذ 352 هكر »كلو ييطقتلا |
 ظ ] ١ لانضتسادلازفإب ابهى تندر زب /امريزولا ادب هَ ةرولا ىولوم رك هدح 0 ولع سوهاج تسر لكن بع عدا
 7 وةسادذوحتسا لا سايق فاو هديزت حار ارش تتلف ودسة شنوا اننا تايليقو سيتنادع قطمأ

 | هدركئرلخا هللا ىنطلا سؤ اذكتس وقول شكور رطل يلو وشن عرومسا اهني ليطعاوركات (تسيززاررب ليبعتز اعلا لاباب تليغاو أ ١
 3 ناو بلان ئاو بوم لبظ انتمي نطو وتد داشعيتبباتملا تان: بنان نزل :

 ٠ | ضرس صيت دو هك لواط سونا ى واود" رمت فاك تسلك اع تسل وا فلا ث دز اا تفر كال رفو ضو مشب
 . | كامعضاضا تلاعيدطقففاناضدض تلا نبات اناَجرب اجلك ار كداب: تساودركث ياك عينا تناضا مدع لامردا ف نع أ ]
 لهطول فدو تسوس يدعم نبلااتساود ةيال فصل انور



 ل دم يارس اال دوت
 01 الرا ىاباحمدشن تلاقي يترك شكاوي و .

 نيا هيب ماكو لام كار تكوم قياجتضو ياعم

 ْ اكرزو تيم عي نديم و مرو نييك تسا اوشن لاني دايوأ ْ

 0 هرش يتولد ركانسي راد ترج ناكر وكيد تساوت لا 0
 ٠١ لاوذلا هارت لا ها ”رسأ ل اعلن نو أو

 0 ةاكنرت تكل ايلف تن اومو لبث | .ةسكتيجذا اروا ل عسسس يجو شايإ

 امو ماصو الك لاك ةددب ما واَماَؤ لع !(ماَصَماَصءاَضايِتا
 اكذ زال ايوا اج راجي هاو ماكر تو تسينركيلكان كازا نان :اوأ

 أ ةفاطولو تيضاثنل خا اذ ووو, لوح لاح يسر تما هرشن ل يع لعنو ْ
 ةايح تلح لاجتاكلب يللي :تراتزنا وما
 1 تملي نرش اوربت هدد اطل تليق سكيناو تا

 0 تورش زراتعلو كيو
 . 2021م 17 يزود 07ر2 هاؤقإ ظللت لقول لدم اذكاذاول
 هب ذشابدائاغ» فئاس لي الا معد فتات. لاخلا سس وول لرد يرن تنل يخأ :

 0 "تسي صمام تمالس نيا ا» رك «اوعو لا حس زا شلسز احا لس .-7لعررلا يوناو اداب دماغ
 1 ئ 11 داما ةسك معن كفي أد داود» 0 - رّثلا قر عر وفا كدلوم ٍ

 ] أ يساند رشم نبا تسراط لاعاد جدا تف تناول نا |ناوندان مصصن نيتك
 د 8 . لولا ل ارضا ىولوم "٠ اونا سانلاب نطلخمو هدرا ءاتنا جنب فك اجو شن هريشأ

 0-0 | جوع ضيرملا د د دأوح لاح عيت, دف فارما عتاد ماش نبا ومرات ل بكس نب شه
 . | ةدارو امَّوِف لصارول يكف لؤعا تنس ليبقو تن ليتني ضو دعب تا د وجو هلكاذا تسول ضارب ؤ
 ٠ ماعاد ىدم» تعنت عم نافسسمم لف ندع لفك امنا نب اهيدنأ لقت 20



 ٠ قط د

 0 كرا قر ضرانخ وتس ا نموت لما 0 :ةاراو لاوس ١

 دا ارش رشا ان تلا وك كتي ضلال اوديلو تما ورش لييع ]

 ] ومار ا نب رانك لاصق ورعإ ث سا اوووب اص |َوق ل صار ارو اتسىرزقت 0

 ظ لبتاو ْ ةلعمز اذنك دلل طعس تال

 أ - عايز كايدو ليج 1 ايجي نورتكلببايواعاو تقفام

 ظ و لقا كت جاا او تساوي عا زو تاكو داوي لصا 7-5 ئ

 ] رو وج لمادا 24 رواد نيج رز نركلابايعاو تقف

 1 و تس تمإ 7 هوا اعو ردزاو لارا تكلي اك ب اقر دوداول يزد '

 لب ليطرادماردد تساو داو بقا كاب تسكت قاد تاير حجب كايد

 0 0 أور لصارو الرز ارنا تسلب وزعت كازا شايق ؤ

 مد تنوي لمان تاكا متل تيل اريك ؤارلا ِ
 . كادمدرؤدكوود الي ععل لايك للعاو تس تيد واد روتوو تست يم :

 ] 3 تفل ما ناش تس را قفاوصرلأن نيد فاعتم ل وج زازا دلع م

 ..|ت/يقوو سانلل احق مارسما تيبلا ةبحكلا للا لك تساهدآ مآماينباو نان ترقرداطاهت ذوق دعك |
 دنس انج هإكم م اون ذ نصا, نداتفاو نسالك عون هلع يلا ىداول#تساّماَتبق نان 0

 | كابهك ليا نست ىلعروؤلا ىولوم طر نروياررخناد كي رنيم <اونلابجك ةّيواك 'ةقانو زاك“ م
 | ةصالخلا جوش | ىف م ا سه نب ا هب: راعرشلا مالا عجب ” عج / مسن [لييلخت نيا طئارسشسم 4
 23 حسم اج ارندرككل دب ابار واد نانو نلامسآن لي ام نعم 2 2 ءاوجد تكررت ئاكيردانلد

 ئ اود دك ريق الدالة نآراوؤ رم فنعم

 ] لولو هديا تلا لاو لخلل مسرور از ار لوجو

 ظ هما تسي كا ناوصد اغا تست © هع



 الي ريرعتسماا ارو ادب ثلادؤتو 4 تتتذاش تن مالس ظ
 د قصار قيد حب ميدو 5 5 روي 5 نوكيا أ

 | ركيداش لير كتف تاور تس شلي اراب
 0 وحن و او كآرتفاضلاو وسكت يم مزوودشاب نكس كاعور كيور ْ
 لوط ص لاقي تمد كارد نا + لضا طاير ضو ظ

 لج ةاج صاد يي لالفاو تنس كاسم لاو كراشناإ
 7 دما اور ب 1

 0 ع |نيشاب نك اسد شيلا ووو فلا وزمن 0 ا

 وشي لالغاو 5 ها ا ةةكددأ
 350 ا!تسذاعد ع 1

 0 ْ هرقل را لايتبنر لات تسلا ضنا كم رع ةررت وس اقيمت واول ْش

 7 نواس اربهل لع 1 را ىررم"اارط سايقناداهلا يطل اجيت لسعر عت ماودك تيادد لا ان

 | يلق وجو كئارواو دعي فلا نووإ طاش ا زار هوون جريل وان تلا نبا ماتم تيب كسالعزب ناسك ]
 دك وفيما شابا ايؤاو ناووشعقاو ولي زاضر) ةاتتر وزاد لاب نشك م ايدي 1م نالاسداد نإ ا
 ] [ٌتقنإ اصاب ماض نود ا عاررسصمم» فلات مق شاب كوفر ار خراب ورش لطعوفمر دب لف ]
 آ ةيردصم واول وأ يرد ثلا نانقن بنل دو ٌةعضْيِرَمْلا اكو ةأوَح لاح نالاٌداَيقْلِإ ْ
 7 بلا سنوأو كدولورثراد نان راوتر لي دو منقي هن يرو بأشو تشد ذوداو نينو را :
 ِ تمناندكل برو دوف ذوأو نولصوتد أ ارو 0ك 8 28 م السوق ٍ

 1 فم ثان تبن تسلح ديان ديفا ابر نيشأو تنالسار دا و 2 قحنرو نهنكو تملا دل لان رست َ
 00 هليحو لحي أكنت ضعت ل وضتتار تننا ذكي عت لقلو ترطذاذ 10 ب ْ

 ١ 0 ا يسحب وطرق ندد ب بس نإ رار ثنا ايزو يعتد ّْ

 0 0 0 رن عير وزناو نهنجري لاب بنجد ردت هدأ اذ 1 تونعم» نميز اوف نصلاقم 2 ء

 ْ عرعر رو أو ئلا نايس 211101111112 :

 3 _ دو ه ميدو ليحو يح نوت شاينواوثو يجو نيجعر اورد نوترشاب ماو تس طرد فلا بوت للبا نر ارش, للعم :

 1 ةنمجحاو روت شن دلاورا/ رول ل لغولا قدوم( ”نييج أت كءاذ اهناف اج حا ذ انفك س اررتوحو جا اا وتو ضاق نيو

 آ يسارا تيدي ويلا ةريجطءايل تركب بو نايج لش نثر امين د ساسكي رولا
 تاس ارذغلا هدتبنزم كسا لقني متم ا”! ةطمله سبب او لاق ةرسكدعب تناكأ



 ظ - 00 0 0 ١

 تيكا 102001 ج7 د كر يزاتسمرصتت

 ؤ هدأ وذا انس يرض لقشر تشكو اورومل

 اساس لدا تمام نك تلوووش لقا وساتستان 00
 ظ نيل ا هن د نوأع ل لقب ايقا ني, تميل 1

 0 ضم كين كالت ترو ورشا ناو نوط ورح
 ظ ظ رش ادا زاووة نات اهو 2 وذنم »2س وف» زخات يطأ ل سلو جيت 20

 : جدد لكي دن يأ ردو تشكو لقارة انانكسفاونا اءدزا,لقابمدكلتنأ

 ١ ارتلعنولبق كرت تس اذ لواجوز تناشد لسا ضقت ليتسا ور
 باقم فلك نةكا كيتي يه كيك» لاوس نمت

 1 ل يطأو لوز جور نإ انااشيب غراضيدووثل يكن اشيا نا ظ

 ٍ ناساف ان تابو تنك اوو كا انيانايمولا و. 24 4 ”نامراغ
 0 فاو بق مىووتواب ديت رد كور تاو روزا دبر امل ضاؤ تس ةزريمزارورش ادن فلا نباارني ا تس : شاع 3

 . ١ | كازاقووت نيهايضاورإب "تان ةمدا جوميز بلت: تسذاكو واي راك اغا دي نشدد ام
 ظ تش لق تس نطور كتاف نار تسلا تسينووتول سنع ارد لب ناريتو كوت نوت تاور بق اك حبر وعيد ١1

 ./سونا ىودم: ةلخشكة وبث ريابن كالا انينداد 2 لا داو ور فاورول واو نولي اقروتل صا رنا تفك يلو :
 3 دا هددلاسا نس صفار و صفق ياذا ورك تبسنو تسي يتسم ليك تنهي هل اف شام 2

 3 نس وراوشو ايري و دول عي لصارو تنل امام ىيدب تسا ركب وسنماب تذل ني يوزقدّثلادسعد تمالخلا عرش فانك 0

 ىلاثنا يرارلاغ كلاسلا عضوأ | عرض كارب هلع «دشم قير شما مت دا نك كك
 1 -ب//نايميدادك أف ترك كرروص ل ردو ربلك اذ ليزد عم "يبل ورعب نت يتسبب ل مانا تزيل كملف

 0 - امش انس بلوورب نسوي مود كسا ةرشسودركت زق أو تسرومتو فور لادووا ارث ةرس دلو رم ٠
 0 لاش وخل لص ددثذم تي ةرسارل اقدم دا ل07 رو نسم ١

 ا : تلا ف اذكا «تسابنآ ءاجتريسلا شوكت نتن ياو دك ١

 عاّتجارر# مزال ن ل لإ راض و دوغلو. ب * هاكر سيلاش انس ىعا أ وولي و حداضمدكازادغ
 وو هس تاجر ولا ار يو كو اء الرد تسرك وما تجين ركن يعد ج نيل |
 7 ا "تبدسا 0 نر ياس نا بحل تادللام هو اغار ئ



 ا كدت 300 هم

 تس نوما رار هظك زؤر تدني مليت[ تدلع بمب 7 "0

 ايم سو ليم تمجنزام : وو واش زا 1

 0 قرارت لكك نؤريضغا نتن فرب ردوا

 لقلار نذعَو كو متن كسك لدبو ومكر شاب رو تنال صارخ نشا .
 | د ثيو ثأر نكن رات تيما وذا ناو دنم لابد :

 0 يرش ز» تدان ذكلوق ناديي بو كلوت ل صارو /ىاشي تازخ
 ا 1 ورك [ ردو رمت قوادرد رافي اوبس تسلا هداك اير لو نيب 0

 ودؤكن لا/ت سوف لت ناتتثاو لمحت يتزادايفاد اين اوت ظ
 زا ءايوفاد تعرب وونتنلالدوز تفرك تساوف نإ كا ع - !ترحزا فلا نيا 7

 رس ليات نرد يهوسلو اورد دضايلنورسك لقا لقاك 2
4 

 0 دام لاوناكراب اب لجن فياكراد كايدو اشتداد اد ثذعرب 0

 ّ 5 هناي ابنت عوقو ءكاذ ادرك لا كدب هداج ثبوت ءاي

  اييرفاتوكا ”ملن تمرد كلمنا باوبتسليتت ا
 .. [ةسيس * حبو تلمسان, تتفالاتس نأ ار هوس نيف دوز ناييو تنال لسادكب ل ئ
 َ نزح نيناس حامب !ببيلا لكن طر نمازي يعول هرضو تكلمت تدي تلوُك سواكن عنا اثسا تكسو تلَوَق .
 . | ففي تلد تونا ليمان وكدا ابيك نعاس ئسيؤ أنادي بب يوي 0
 1 وبنك نام ررس ب تشب لصاو ما منجي توك تكل ئلص لاسلو تس بلوبن(ب رن لا اظرنداك ظ
 لاا رلى دارا تن هدلين يسيل ذللك اَلب ثوبا د نيد مم دخت تنين اخ فينو تسلا ر(لوق با 7
 2 0 انا هوك رايد داورد تنجلي ايي هوو انج هل ِ

 0 قاع ةندط الب ااماددب شيوع ظ ه2 لإ( كرد ازللو تين ليتل ضرام نوكسد هلع 3
 د فاشل دهن لاب عا هت ؛تمي مورا ا 0



 1 نيس م ظ 2

 ظ حم واول ز ول« تلف ناعم 0

 1 زيرو ليلو نسكت هاون ينك عت ثيجزاشلا ناددوكن لانس اوت لبا ظ

 1 رنوثانل .تساواو قاد لس بوت ديب انؤسفان وأرد للا وذا 0
 | ضاع سككمتنزاو تال تاجا لقت رووا دعس نيت نر ارش ]ين
 ؤ الاب ارد در لش ان كتان ل زإ] تنكس نروّسو تسأ

 0 قرات رن ليك عسكري ني اوم تفختبروزاد تدرقلاتبج ْ

 آ ] داو تس قلطم امذاوب تار تقنورث ب اوت شاب يتسلق تسب ظ

 ْ 12 ءاليزتس مال اواو تاو يرش لاببا ت لاجيت اهدار شاب مذا 0

 ا كنت ةرسكووب تف وبك ل ساو تُقَخر» لاول ابازا تسلب 2 ]

 0 ” لايفوانت هيكفقو واو تطري سدوب ليوا ركل رباب ١

 | با تاعمم اربي تيان توئاطكل رشي وكي باو
 ١ هنا تيازاتس ف ادت كرات مدا بتي كازا تس

 ئ "ند قياس طفلا
 ظ تسي جريس نوار ل نيس جرف قمتم تأ لاو لام 0

 | د نيعل منعت سوبلرتت لالا فو وك شين نارك دقلا تمزاوشلببضلابل بقا اتفناو لبا رفاو الكا
 ..| هكون ىراماجناو ليف اووشن لوب تلا, لقا حاتفلا بللي اع تبل ا وذو كي بايت ل صام شد وتب نوفل وبكم ٠

 ١ نادل + لعروفاىولول "نيف فزع ناكل حاجا بييبارار واو لت تارا ا نملقبتش لبلاك | .
 ركل نب تلا امدوللل اج ك7 وك لصارو لكذ زا اهراس وزنب تلك لقنتس امومة, ليج 4©َوُحبوأو ببس ئ
 تموقئلابزهكس لواشاهد لس ىدا/ تنادى تسديد وسم ركل مولا لطفل داوم أ
 0 هربت كباب تيار اهيرو دكا نسيني عهسزاربشي 3 سؤرل» توتو عرفو نا او لعبنا فاهم كتمقلاما تيقن 0

 0 0 ا لاَ :ال كت ايزج عروس بانو نشل, هوز ميا هدادرزق نايا لع الاحمال ند م هيزاكأا زب واو تساعرب : ظ

 طرد تتسم و )ُ ا الباب تياعر ا 00 امدانبنيطدش ورتب ذات 0

 ] لوا 0



 0 - كتبا ] كا ظ

 0 تيت تيما 00 يييدتتاو ا |

 1 يك 5 ايابتلا تفرد ندامة ث طخ ىرادت رورو
 ..| ققادد نعمت تدنعؤربو ونا لرش مدح لي[ ىكث ايو تساضم رديت

 ينبع مكمدبادلا فاقفد ىنترل ىف نيم نج ليم نع

 اى نيعلا قب لنك عنب وداعش نكن وب تقدر كتس |

 . د , سسايلادا» نداد نثق تالخكتسا هلي نوجارد د اضضملاوأ

 وم لْيلعآبددا راضللو ىنارا ىف نيعلا مضيت
 أ هل لبو وهف وط لوطي لاكن ويتسا هربت وجاردو تسورطم

 اك لَم ثُفحير د باب تيياعر .تلاو# اقوه اك 1 زب

 ] ا تتسع يعسكر شرك اف تارك سرج نانا تنس ]

 ] يمال نوتضم فرك رك راتسلا اكو دلع رنه

 أ نزاو 00000 ا وموال ظ

 تهدد بب تامر يله لاب لارين تيس فيض باج

 2 نا ٠ عاج اتيبناضلاناضنس» فلاب ءاو لباب
 سخي مصل |

 3 نو ا 00 در يدون رت موخرا 2( قطاعول :
 ْ انجب /ناة داهم نادل اعمل لحل كلاذادوشتل از لايتحا نيبز ندب ن علا ع عروض سئاضم نوجا تمور ]
 0 الاسم لقا ا ا 1

 ظ ىو اولا تير لعرولا ىرلوم |! ه.ءاين قثز زا توج ادكياز اوس ضلرمأ
 . هولا قر لرد ىراوم / تلق د ىداديتساغر و طحت دبا تام قالولي ا
 7 « ارسلك ني رو برين ذا يوببيس لق انب هلع 1

 - جان" تش وسي ت داب ببع



 رد ويلا وك ري ]

 نس صا 2 َ

 ١ | زبون قت بفنزا باب داكيهسلا :لقلرب سددرللا ةرسك ارز تس نك

 | ةداخاه/لق تالكنعو كياووتيب دس انت اسس ةزاي لكان
 . | لاتاورشإ لصاوف ياكوزا»لاتحالارين بيب تقل طءارداكث لك, راكاذ|
 ص يعول شين لعمل دكا (تسااكناع قف الاد

 2 تشو تلشذ نضوتتفوو دما ماتش ددىدأو تياعد ]

 11 كتربهو 2 ٌتْلظروو باب تياعر ترنزا تطير وو واو تيامز تنجز 1

 0 3 كان ومن دو تسي ثا لسا كري زيوورب تيا تين

 ليلو مب ارتدوا سكب ث شيك صاوكثشلرد لاوس
 ظ كربودب تلفت شك اوك به بهو وك ا نيب اب ودا فطري هس دول ظ

 ”يدرراولا هر كفانا

 ] تب اشمبلف ثبجز يل لس وزال افا نصت /رنتتساوف نوي تح َ
 1-2 ] ا تيل نوت ترسو ندب

 0 دعب هدر ث لاا دكار ركن يطدردتشساو حوتفما الان بدس رب ترجف ا 0

 0 ديوك لاوس اك نك تاق تيب اكد يعض لاق 0

 ٠ :نكيبري تلعن ٍ تيالمتاثةف دان هدا وتضم احتفت اقاىوسفولو قف لق تجامةلأ ْ
 | تهِش نه رد /دقعإ تنارملا لع :لدلاتا» طفيت ىولوم لفن ند نيعلا روني درك اوت حا اهتاوناأ 0

 3 2 سكب ثرشيإ شلص ادب تمن ليلو ماوك وكلا ) هلم لولا ٌتلارطنع ل عوفا ىدلوم ٠ و سف د دايو ش

 ناقا وفم فس اونا بس نيع نكسب نإ فيطختل_.اهن جيو دوش ةدادرلق نع غفل شصار كا باوج ْ

 ١ ارم تالاف عزل ذ ع قرط قي د م تبت نيزاوووشن هد نكس رخف تضخ ببسل ]
 . و متن بنوا فاذا ت سبت نيد نيران نب شارو ركن نوكب بس #0 رسم لَك ١

 ْ ا رام علال



ن 3 3 شي لاو هدمت كوك تلقا
 انإللرب تجاماتن يع

 "كسا لاس

 1 ءاضلا ىلا نيمل هني با باوك ضف '
 ينابلاف نيدو يطي كب و تياتت كلو تن سايكات 5

 يواذروا 7 2 ا وتموت ٌثْوِبو ثسا اةرماين فوجاردسد نطيلا» ١ ئ

 تاكسإلث هيو تكلا ذالك روكا تل لبو زممرا
 تيتان انتا تا نادنتللربشلا لا حاضت وادب كيد 5

 توري زكت الدان واوسك ل ايرون درر ئماوردايرلكأز نينزكت تغنيك

 سا( هب ٠

 ورش | روسكل ممر هداك راع 2 اجيت ادننارد داضم لخفروركمي ووو كيد هاك 0

 1 ءاتقالق ديك بجاعدلاو تاي وبل ة يوي رتكتسادؤم اد

 0 قنوات اجار تكافل ودوم نال ظ
 0 ليدي اا وم مر (تس نار لخفا عرراضم انهم لفن نب كازا ظ

9 

 واحنا وزو علو لول ضدك عين لوفي نوب تسي 1
 1 لغم ندع اي وش عئأو ن اسرع كايد ذادرسلاو ترس يحسرزلا لرز هز ديت ماك لبا مكتارب هلل 0

 - 1و قموريسم د لبقم نوتررصنزا نت لاعب ا ةشيعمو شيع نورردصم نيعاي عبسي و و ره ذو نا : رص
 لاقي تاخي إذا باشمل <« دقق دم اقم نوتوا تدايزرد: نات راسن زدرو دولا حداضن باشي نبع ا عسم 0
 ] سو لوقناا ما اد بلان كينل وا 7 تل ارسلو نار وكسو لوب لوقت يبن حوا نراعتس نزوزان تدايثددابإ ظ

 شمشون نعيد لتاهازم ايوا د نات لب هنسبواب راض تست رايي ند لاقوف تسال نذوب |
 | نكد شوا نتانيا د. ران تربل فن |زسرو لع ونادر سإب هرمز نيزك اننا كيورش رك شب 1 ئ

 بايب بو نول دما ب ايتسو نحن روشان صقاند ام [هةوشاو ضم نوبل العنا باناشا دمع 2
 شاملا 3 87 "ديد بوصول ع 0و غو نضال ارماني فمي لوقا دلوف[نوتشابب بوانسفش# هلو دوس 10

 !.| نيف 1 رثكا !ندر داود وْس]ن رح شاب: ن آريس ت دارنز ا كيابل خ ضرامتم نذؤ 3 6 7 0ايلمدتاوغي ند 1

 | ريوصت زاب نور ؟نلالزع عل ادنأوز أوز ززاكإ تثرا تن زورو لضمال لعب ك[ نإ كدوإنلذ زول اينما ل ييقنارسدكا م 2 ورَصْن[ن ذاب 5
 أ لاو ةم انشا ةماقاو عام لاقي نات ضل. وثوازك قدير نا[ تس قا رنات مرا هذاد لبق امبزترو تارا يأ ٠

 نول: لاو وليا مرا عين قاوفتا تان بم لونتم نوال اا ننلاس خارج انت نونه شناماإ 0
 5 دنا ويطير فاننكاعسا الاغاني كا ف 1 خا 4 ا ىرلوم "تايب 3 كيفين انظف

3 
 ل

0 

 دم ظ
 مه

 ْ هتسروكلل



 ١ مكر [اوتن غل 0 الق نما اتقان اد لاي هنا تقفاوم ]

 1 سي تفي قع انيك لاير كن اي دايماضاقت ياهلا تتقفاومأ

 لابانماقل ايتن لقب ليت رروضب سنسد تاَقَيَد 2-0 ْ

 أخا ورش ليدقتبي لقن علطول ىو كبش صن: رق سما
 وول ده تا د ليقو ثذبو تلك دكان :

 00 رش نعمك ادم ةدقاد كيش ان 25 4 'نوناتي لميت

 0 ماا هدرز دلل لاق نيدب نوي تساهدوب لوول صاد يلد ينج
 كنا هفلقلو طرانؤتسا ترجزا لص وزمج و رميزنا لقانا لك تاي

 1 ظ للي يا ديق اتت جهلا تست
 د دّس لكن مي اسناقنلا تبجناداتقا ةاوورما تيناثسارملمدبل لم دوب

 ] 077 22 ناناتن ب لكنوجوإ 6 0 وقم ل صا ٍ وَقَعَ 3 |

 ا د 8 ةمنالدازاو نا يروا ا ا

 ' 4 لدي تل ايار ”نلاس ع 2. واو ينط | تياغربام ل يدب اوترض الغول ْ

 را همر و نو تل 27 ا

 1 دب هل تايسرلأ نينو تملك لأب بالسلع "بازل ابلشلرا )ل 2111101112 2 لوم ءاد# تح ظ

 00 1 تلا ان تفعل امرين تيسبلوق تيان نوبيسل قيفة و وأي لجاد ليل سسارتذر لب نينو هلكرعرف ضررم |

 ا هلع ولا ىولوم )تسل نو ورب ليليلا شيخ ن/تذاطلاو خرصان رز شن الورود هر عفاو تس تارت ل باو وطلب واو ْ

 1 شفت "ادهش حو رز و لس اطصازا تسيل وا هرئاز نيت نان /ث ذعو همئاز وداود تسلسل اواو. كوع ديوك ويش ا

 7 مايكرو تساوي هزه ذكري لني تمون هنيكو نتالا ةماالقلاو تست اولا وكم

 1 0 و تلم ار ام "زو /ارنهشاييضع اش تمن اردد اوديتس صو او نوواتدالعالوب يبعد سدوم

 0 م 54 هم ليتلاط» تامين 9 ا "تالا شارو تدعيم تكن نم قو تما 0 زمرد هدماي تو ظ

 1 دقنكن زم هيد لصاو مز نوت وكر كتيلرقم ةدعاقدب د ضو اهنا ىسللاو و ظ

 : ْ .عب ولقم يف اننتكن نما دوا ودل و 1 رزتشاو وون لاكاب نوسوند 200

 1 ان انقدَس (تلعنرل انعم ب ناب تساقيارلشإ» ا 7 فرت نام يرانا سلس اهرد نس نت قل هس موك ضخ

 0 0 هدم قار لبناب ابتسام( ت لفتة وسل ةريد هك لرواد" لوانتسا اضم ادم "يارد تسبيب ْ



 | و زازادناا ترددت نور ودم كسر
 ] بلا تنالساإإ ”ن2لريؤدكبار | لقا قف تما طلاتاوو تمول صالي ارز 1

 | الإ 0 ا, ماو تس لوخخم غتممالع والارز نكت زا ةدرئارار نأ بيض

 . اشيك ثةينيروك لقإؤ اتمنا نمت اورئد/لديوسكبا
 | لري ايلتاة كت يتالؤاردندردا ويم عييت اعكيلرةررعم|
 3 عاتي تبوتام !تيو .نديملتابورتليرتلاو اه نوناقيورعبورتك 07

 ظ اش ل اثنا اد ابقار و لص لوتس هكتسا نب تين نع نيك
 0 0 تنوي بك وزن لإ ] 6

 5 4 ص

 00 وو 2 وضمن ككاقراد رو قم نوفذكد تاؤكنوتس
 ١ !بوشلو و

 >ً ةروفتسأو َتوْعَأ هارد رويشمو 4م 31 عمو ٌثرب م كيس د ٌتيْغَأرد نين :

 ' 0 20 هنا نتابمد/لتزلراوللا 0 نإ نوب زك طرف ظ

 3 . صقانلالعا نياق ابرد ماب يمص
 3 5 ؤ

 ٍ مع

 1 لحم دور فشلا درا ونال فطور 2 نورشاب
 . | نيك نت بببلا تم مودك مل ترا أر ابي شفنا لوقربو ل 2 ام ناتا تميزاداو ث ع مدننا تدجز وركبت جا

 ...افافلازا بج ب وناج كاري هل اطفال لوا 0 الما تاب وسام دورس لاوس
 . | نفك اصر ىروو عر شلاف ذك لذوُمَم وقم نونو وْضَكت منان دكت وفل صإرا قرار نيك

 1 212101101100011 ةرو ىداو نيم مل هضم يستر | ٠
 0 لوما بحاضسم تسلا اداهزاوؤاوود تام | وصمم( قات ساهد 0110101 قوم هلريظنالو 00

 .|ثلي درو او تلمد كدرر اهل لاقل طوف عروب دريد ير وعب نا غي داتا أر لفراب تدك وام تاع 0

 ٠ |6ا:ا نوت شياو صاف لا تليد ضن جاع فلان لاب ثوم (تس جو وقل بقان حل تففا بل ءاروذاو ناك تساازنفا هرئاذ تلال .
 :  ” 7هلل ذاكدرن» تي اوت دل نانا تفضي د ونتي زبيب ليعمل تيكك» مو هرئانشلاك ٍِ

 ظ وةءادعةرم داس لجلي تكلني تنمد اقسم دس امرك املك لحن ضراعد اند لولا
 : القار اتسع بايع .وىأمل دانعد ةياددنو وتنام اك ضفزا(حسما ا 1



 0 2 2 د

[ 200 
 درديكلس»ةغ

 ياواد
 وه

> 

 اا ةري هس

 ظ فتراخو تن هذال ءانك ع اةداقن ةةّياَقسا 25 هيإده نرخ و

 2 ناوكسدب بدرس اشر ب لاوستسلد تلاقي

 0 تلاع اأو يس نا تمالس2ا 5و ايو 2 تنكر قاد كن ب 2 تال لعل أ

 ْ | تينت كد تويز ارو ةادب ومسك باو * هئاّيو ه2 ياكرد نيج ؤ

 8 تش هزاز لا ناشلا لبنا نكنازبو ] تاب اذ فيلا واو لبان تاس ظ

 ظ كيس رست اوك سل نراتس معد هتان تلاد 4
. 

 و ةريفتضلا نورشابن منال هج لاصق ببن رط تارت اكل ا

 اص 1

 و وجر دوك عضو عبء لسا د ةيضاد ةتيعادد ١ ايي ناد ْ

 . ا يا طوشو نانو اد ِءَقواَوِضَد

 - | لصارد هم ا: فص ورع ىروما تس زامتيد ت تاءارزر نوما نيس باو اثار تهنا تت ا (شاعايقل) ر

 00 ار ملكتي هدمت نوني .فايضسك ياا ر تشي ها قرم ازؤاد لوول رانك اثم ران وككلببتايارؤاونا هدو عود وُ

 3: اس 'نرتردو تسل( ابق تالف ياو نة ركل سا او 1 تيافد تارالازرب ناكىدنو ىوط نون اد تاما ليمون

 ةفاف اردو ار كيسان /اراغن الغل نإ [|رماظو تناثن ايضا ًّ : عت ءاروىا ' ا تعءبجاعنإ اوس بوش ظ

 تماس ىررتل حسم تاتا رج ار اتفي تمديد ريدا تم 6
 ازاتصا لس لكروف | ىولوم دى ةانجت طك :وكسن نواو لوغو - 0 22 رزاتحا هل ا :

 1 تي لاش ضوو ِفرطوُو و اذ لاش ايم 9 زج امن ثلايودربل اواو اعدت |

 1 ا اس لوجان بيدا داوم د دفان شا دروسكيتي طايل ضال ارشاب باب تيناكيزا تسد ملت م 1 71 ٠

 . | ةلئلاط تن لعاوو ولا ؟اىوق ناوجتسس نوت ضيا د كت س وأو صن ةةاعتقار شاب بابتيتنا/لتاو اولا
 3 0 تاو دخابات خ لبد قذابا ثن 00 ش٠

 .. ١ تلزلعيسار ( (2 _ مشابه ض شارب شلفاب ودلك غلا شا اب .در/يلمةنعلاو ناَنضْوَيَو ناين يعي نونه راضءدايدأيوقو ]

 1| ضرر او 00 00 لان عراضود ذو لقا ة سكين يوكن وج نوقضزلاو ضر لو[ تم صقان: ضحي ناد بايب 0

 : لاو ندد هراخاهوودوشمفإازخؤس وكن اماز زون ايزغي نونابدوشب :تذإ شنق داضوسللت و اهدضرب ناويووس 6 :

 "عاد ونكت تسي "هرابتعا لا | تجاع ل ءاز باو انهضابوأ بفضل نت سونا جرف لاعاد ترانس ء فا طلت /يناورس ب

 ' (ةريس هلع لع ووو رعاة ب انعاش و اون شدط اهتيضرسعمع اكادشاب دج حراضءرد نيل



 1 0 نونا ناوتدو وو لماما اشو ورب اند ؤ
 00 اب مدي كيد ندا جنك ليتب اكتفت اوراس إبر سمضأ
 ب ل ب

 | اك لقا تبلل ارجل داو لت قار ووك شاوي يمن ْ

 ' كوت كترسا اورو وعاء“ د[ 2| يروو رشاد فاي قادد اي كايسرورش ١

 . |ثزوموقيا ف ءاَج ور ووقف تلاعرددش اكن توني
 ؤ ظ نيل ندوب نئامودندركنينتشما راو بوكت ايا كي ظ

 ] عاين باو اتينا نوت نكساناتب :اترمرا لاوس ش عياكواتقا »يأ
 ْ عانت زمزا تست وا تلغضذمو تلت رت وتس :ثرتنإوت :

 ] ع داك رد لكان تسروسكمفاد ليتك بح 4 زاد يوحد طوع د

 تدي وك او لقا كايدو: 3 هيَ لسامر 52زت لزرع اوتبئطأ
 نس تسب م مدعم واذ تضيابتعاا ! نكس حدو فب د تسذاش 0

 رد ,ئق ع تسول ددصم كتر نكم ثيل /لاوس تروس داو لبنا

 . تس كرقفاوا: كرز للرب ثلا ءاوا عي بدلكاك ] ٠
 م ميم معلا

 ./عفا هدر فد ام دنم قزف تس# تك ديار تعاد اق اظفحان ثلاثا ْ
 كومو بيان دوغ تبل مل د0 ”ذاخدي كونو لم لصإ رسل اينو ٍلالغا نيةيكد هلع هلع ابر هتءاعر ١

 0 : 2. لولاوا دوك ةلجرو ِ
 1 ىواو لع ونقوم ةن 2قكن وحسم اب فضرب تمرض طمي يأ يضل

 00 ارك اخت ساو 0 و أو تساي مش لعف تسايب ا 6 ةَوْنَتو 25 ودي ىبشلا ترونت نوت ساهرمع ْ
 ] الامر ةدقارباتاا | تس ضر ميني بال ار ل 6 لولو ايدج كا رت 5



 - تيا 1م ناوعب كحول و لبتاو 1

 . | ر كيد سارع لج قر للظساب تاي تنك عاما

 و 58 دول موهعم روكي وا لضارو رشا ضرك مالر كو قؤأو 00

 1 وع نيل صارو قر وَ * ني نوبت اج لقطر فب و 2 0

 1 ا 3 - كر نوب لت لقنبرو تسد اددوإ يوي ]

 نانا قات تر كايقنكي نيا و اتا 20 ْ

 أ تيتا اري ناو تشك, لب وسكت رجا نيو ث كد ؤادوداتغب | ْ

 ْ 2 2 نكد نافل وع يرن: اني وتكا تاما :

 ؤ اددنرركلع 7 ناذاقب ندودوب َنْووَح وشو َنْووَصق بلس أ

 ١ تؤْغْدَياا اذ نوم قو نوع نبع تطال كين انكم 7

 ترم وُكييَو تمون لما تام تنم 4 َنَوْعْلَتو ن افشنتم | ئ

 كنت :نولتمالع تروزا :اووشس طا انهي نجت لا انزد شارد كت لع ْ

 ١ نيعر دينو وذو غذأو صلو ويل عْدتِنول لب 1

 لشي وانا انما تمت اني :فقاوو مز تادردشابدل ْ

 6 ل كد كسار مدكبيد فعحتو ذي لقد تيك يل 3

 ل «ءثطم لب نشا 1

 000 7 '/نرلا تمم نام اج 00 اه لاول وذل تاو 00 ردو وم 0 ]
 01 ا /كزام لاند تستكرودنا بر تاعنير نول رك التف اسرنتلع انت افاوو تسائل تس تنل كاكا ْ

 ط ب مطل للدبنو ماقمب دونات لو ا ”عتونا تلعن و2 رم سيلاوونءنكف

 ْ ظ 8 دانا اهوار, تلم 0



 ظ 2-5 هاتي هاج ب تورس ]

 وت ثفئاكو ثؤلشكشإ ه توسل صاو يب ا اني تيمور , ]

 1 ادي ةرأَو اوكي لضار :ناَيفطشم كن عن كن نان راو تسا| !هدبب تناك ظ
 0 8 ! لوط ازيص ظ

 ظ ش1 نسا دكييضا اكذب اعدادي هع نيم و

 0 زمزم عل نو ش ايار ناو تس هدا”
 هج

 |! ز لرب عم

4 

 ٠ ا اموات لا يان لتسولا / هدعبرش مار قاد كوأتن يربح تس هدوإ -
 | ١ ازرلواباهوارؤاد ضو توماولتمم#لا 0

 0 ٌوَصريِووَعْدُي لسد( ضدم ىديرد نيا اش ٌيْوَع يرانا لانمامن ئ
 05 .. و“ "لوما ْ

 | و عديت كسلا لبتا انا لةتببايشايادضلنزةنبم» ١

 ولالا رو او ٌءابادوب يضل ضو ربت ل ناد ناو ىضي نتن لاوس شوط رس كرسوأ

 ظ لماوايبؤاو لاب ننس وو تلابؤاو لاب نم حولا ْ

 نيل للة تاو لمي ارذاو لوا س الاه ار تسلا لئالورد ْ

 تس هدوب لصد كو لسا ركلات دلني لاوس م ظ

 1 نا تاوتطسماز زا نشل لكك نانا هرب تس مدرك( اواو لوا
 1 لوألا: تس عباس جاب ترعنا نور زاو 277جم تس ورانا هددت رك لاس نورواردهل

 0 بايد قندن اليل ارذاو تقفاو الوصل زنايد لتس او لس "اول زانت ةناطمدإ ايوا يلقزلرنووشيم تنابإ .

 شع اطل تيا ليل نما ناد م بي فلاب لع اننا ترجي و لافت انا دلع اهئمو لاغفا بث ايي هاتر

 : هازانن الهاي !.ذاو اردد تيدكشو كوبر كم تيزازتد تيجشن لا هووشسف ريق لاشودرد ناش :ثاوور 0

 هارب اهنئدر/ل وكت ينز (غو ثيج لبان تيزاذت» تينت ليو لينا, لا كب ىزالز قيتووس ليا عراضم» ٠

 هنوكل يبت تيزاذتو تيجنن ل شدد دريس ليظؤ سو غار وس تس شر دقأ كاان ارد ماشمنبا ىذا تداجيرتسرما ٍ

 | هد :الوم تي اذد تيجررب ليقول ان و او تراوحت سدندوتومدّسس اب ليز افك ا/لاباذامتد لبان اس حر اشنرو لا لا

 و تبسانموالوافلاب م اش ضلابدالدأ|هيعضاوب سا لامار لمقا شو وتوأبت ا, ندرك يمر قس اش اينو قانا هتذت ظ
 ا! فدعا بس تس هش يرش ود برنو سات تياعرو تس مدغم ثقيلا :كيئ ااا ارواو لاننا تراضم تقاوم

 ظ بابان مرا راث سول دددشاب تناضما لان اال قيط لو ان عراشم يطول نا نوال كف ]

 ههنا ماسلا تنفع تموين لب عود اكل ا تسدناف ل تبدن انوه كد ْ



 1 لب 1111110 ]

 3 ةياكيقرداا تدي نوتغفاو لبق دكانا تنادخكا هبت ال
 و4

 000 أو لبثا دك نول رب اهب نونات ني اوووب5 5 داري لصااا 1

 1 قبصقنرداصمو ننال (نزو كل صقاتومدم تفاوت

 ' اك ا ع - ياك هةَيالو كان تبلغ

 2 فا كاي شان فلاغ تمص اناا او ناديا 0

 0 م ودول وكل صار ئ

0 8 

0 
4 

 : اما | نونا او ثامر ور شان فلا كروس وأنا ار تك لرب اناا ئاوب ظ

 : هضاب كاع تكالا كن كيفين

0 4 
 ١ تيس 01 1 0 < يمن وتل ربوسلا نشب ا

 1 5 1 تاروث رسب 00 يرعلد نايعاليم هيا رس اع قاب

 ٠ طعرو | ىراوم نول لنمو د+ةنايزغيم انتداب: امد كليا شاملا مور اين دووسوما 1

 0 برت شكد لوتس نكي تن الديوث داهزكلظفي شيرين ضن 277 ياو تن نابشسا هاذا ا ازؤ سامر 07

 م د هوبا نا طلو اتواتنا اهدي لارا داع تساند اال روصتن دس
 7 [04ب باج نيل بصعلو نشدد 1 بايلخت اتاينأ نرش ضم | متسلعلاباي لاب نا او لادباز ا ووصقمس ورورد تا تنسملا

 1 لريوضلارم و درة وكلو ةن ونيك ال ا در 00 هو ىنوم نسجل د رظذيف تنك رد نات 1

 ] ود اك براجلا ل ضافنلا لا ايلا تاوذزنأو توبا, لمح كاندي ا ونار :|سلنرافرا حوتشموأبإا تاودصاضتنقتاون كسل 1

 . | قام دياقنارؤلزووب ني قف يوك لسان لم اء نيبصنو سر قئتشلا ايدادل/لاريانن كت تاكلون ذا تييضأ
 افكر طال لعررلا ىراومان د الاوت 2 "يق نو سل وقد درك زل زف زار صوتفيس ( تضل !ملافأ مز مأغدا ارد هدر ْ

 0 مش باكل تيان ناد ددوتد (. دولى ون اسناصاردر/يلسم والخ تس عن ترد غال كورا ديا ضو :

 : كام ا ءًارشباوخ تعاغ هك يوب نزال رام ملتي عاد هريوس طي لتوليد حتما هالي اور تحازم |

 .. | تس هلع هلرو لوا ادصبكو روس فران منال ع تاتا هصمو ساي عوز لل روصترورشنلاو وو ورار او برعم اغواتاباوجرو نا ْ

 ظ ندي ناكل | ذكور ذادكيتابأي ب ايراكئ اعتاو عل ايو عننا او ب اهزالئعايتما ىلع ىلوم ”مددرتةيرعؤ تاو ظ

 ١ لاو ش ماو ةيوردوف و ةرسمواو مهيب نيس الامودوإ فلا ل صإ» راو كلور د الو تميز ماو :دا تروصل يورارشابهرش إب وزع "توي لالعإ

 ْ 0 هد ١ 1 5 ص فلسا ةدمأ هو يع شسلصإر 9 واو ”رالرسوأو / انرانذُدَي ان طا ْ

 1 1 يل + د 2 ْ
 2 ا زيك يتبل لايقل داصمد ند



 و ا 577 دوا “١

 تزن درمو ا, نفرزددرموزأ» نكي[ تملا اتا بجومدا داكن 1

 | تيئن# لالا زاداافدا تاق كر صا ركل اوس مشبب |
 رب باو داي اضاكقياب لصماليقما يتم لشي نإ

 ] قع إلخ صول كر تسدصننا |لوقني تساهرشايبتما

 دوبواتضمانل رلييعتزا كغ غمر ليلخل شبس ريو 56 رو 55

 0 هن ”تانا فصول الز اوي ردد شبا ]

 ا كرت ةاوزا تسلل كازا نشك ماكاو اهم

 و سس بجو عيد هةرد فداك يري نو كراع
 5 21 اضم انا تجوم وورد فواد تس ليي يل وجب

 تس ذولا اب نكح تا نك ا راتبا
 مف طسار ل شنو : ٌ

 داكجد انأ ب تلم 5 ايفاوتسل ل نجر ؤصا لو وج دج
 هي ثنو ذوسأر يكرس 0

 ١ 1 تكءافد ابوك رفصيي 70ر2 رز تاق جتا :

 ضد دار يوبجووص/لب نقتكاتسسافالقا هوخ5وئي بس نان دعشمو وركن هم لرمي ى عافك :

 َ مشو فرنص راصن دة مابا 2000 / لعل ا تفر نان شفتو 1 نو ارؤل تسنح يعو ودكم 1

 0 ةقيرتسز دينو هلل بفن ند ك مايل مااا ل تدلك .٠ ماصار عقلا 0 :تينسن لون راكع رع فل ا لكم و
 / ندب ا اورساوتو ”ولان يعز لحام ركن متت فوكو ٠ تلم او فلاب لعن نازوذفانجشساب لشارع ام كزد تل تندلاما

 0 / الا ب ةيتتنبفظيقم الي تسدد لرمنإ هك وارضاتس لا ينكر ايضا نيعو سلوان (سدساهدايبازتخل | ٠
 0 تافُريؤ م تساو رشد مام ادع سكة دددأ تمنصم ل اوم با بازثرذدك وتو اجا وري[منالدصم لع بل اتلااتد "وزن ب بن تنس

 ١ ل هوس نلوتريكترد» تم لك او نآسارعتسس زؤرؤصت ردوا مارد قل قاب نك لعرلا ىرلوماا' نأ( ”سصازاما ٠
 0 شْفصتو تنك وربكمو أدرك 4 تجنيس ليلى جد ةونسأن ف تدتابدو يتقنه ليست اكتب ١

 ْ 2 2 ياناس دياب كلاود درر لرد قو نأ نرِمع يق نمو ان 7 يون وج تاب ج اوم اغا

 ْ لو تالنللا رولا ىتواوم ن رت ضيا /ااتستيضتيانب انا تداوم 0

07 3 

1 

 كو ّ :

 0 5 ١ 1 4 5 5 ١ 3 : م سل احساس ميسم



 8 ] دول 0 ينفع

 ا تريكو ديساو اي 59 لس رو ظ
 . |0/6اكدان داينريك ردد كاز نم نلبس نيلسس ودم

 ) يود يشار رشمدا عامج نويل اوس تساوويست اب يكونا ثمل ]

 ] تسايثلاب م ا عاما بنأو#ر نال أيار ؤاد اردو لوح لصإ درو وجر غصت ظ
 ] .عاقالكم الر اتالم الرداد مد نرتذركم الردة شاب لكن بعو وو تت ٍ

 آ لاطا برود دما ضرب سريقل يل مالك تساىو اسم زاليغ منال ١

 دو تسأل العا تاعووتو اب 6 ٌوييطا فور وركن يت الخيش ظ

 يسر بورنو لبق 16 ا
 ظ نولي اءازوب ناىنشتنر او قييتك ص ؟ يت |ت ساروا ظ

 ظ رواد ضف / وو اهننلخذ نا مار س6 بوو مول 5 ْ

 ٠ نيرا و :اددورووزبل يغتر صقار سر (كوأأ قريتنا ]

 1ْ يرقي قوت /ةدنقَيرْت ًُ ةَيمكك وتشد لع فأرد ءانلث

 95 ما شنان اهب سيئا قا, فمك تس هدو
 . طال قدا تيد ثان تبعا تس ترن هل 1

 . لتس نادرو يشجب يوع نيت هلع هط
 ا يكسر كي تاو عدا يسوم اردو بجاه ا كنا لاق انكه لع هلع :

 ] ظ 00000 ْ



 1 7000 نوار هاف ببي نوجا دعانا
 00 ار[ رب او ىو قال عروش روك (لبقارو زنا الرو لعانعيل درو

 | نوير تكف زم ناس اتا تونااسءايرشاب نومك كاكا دعب ورث كام
 ْ |نشر لقا و تجنا شواذ ادد ل قال صا :.1مارو ضاكأ

 0 ص دايو ح5 نونرشكت هانا نكن ينكم ام حاجا ا ترزا ةدجل تكمن

 هر كامات نا ايالايد وقاد كوب واو عا لصار ْ

 را ديرو دكان ورز ىف تام اولا ناقل نوي تسبجاو ناكسا
 . | ناثتل لاو قت صرارشنب ادرك رخ قاّرلا د قنان 07 سو

 . | ذا قط ال لاف تياعر تزد قواتلاك خلا كوتش
 1 "000 عايل عدي ملىاعت هلوتفاكتس زن

 0 اخ هل تاق نك تسليما داي نعزي لضر نيب ]

 ؤ ماتت 0م وكيد داوي دبش 7

 ْ ثول يي ين رتغ ا نابولي مسفر قاوأ
 دب اقوي فانج ونتي ادالا تس تماع ناو لسان ع تاليه ارر» تالا نيالا

 | سشزملاو صلال لامع هريصتزايناثلاثمالاعوذ د ناسي لوزادوف دوم ءدصان لادا | ٠

 00 ع ويحمل 6 ساعات
 0 يف هثلا ب هاكر لعرولا ىدوما هس سدد ادوار ى لنشر هصخ نيل]ربز نع باردا كدا ْ

 00 0 ت11 ظ



 ع 0
 م

 ) 8 رانك لريو كب يخفق اقاغلا 1في دكيم تنس دانا د ْ

 قي وركفاكلاطا ايل ابقار لكن رط كدوا رنا تون ننكر شياو تلع
 ل 0 ا

 | تاون و ف لقول ل صار ذو سلو قاد قوت قالَ
 ا وم

 5 ظ
0 

 : 0 مح نكت لضاز راو ههنو تاع شرت: نايم درك دولار م2 و ْ

 ع
 .٠ د

 7 | يوي ::5ل سا قطو نوي سنس جينا لصاف ةرمدوب 1 ؤ 0

 دق يشق وقيؤ لاطعاو تينا قع علم ترض

 3 5 ود كف ظ رس سب ع وت دو م وءأ
 1 وذ انَعمِوْوضْرَمد نو "اق رز تسااشدو 1 لحم وَوُضَوَم :

 يرسل يقول العا ةرجرن زك ندوب تم سوا ]
 يح

 وضل ووش رو 00 ادناه تمالسؤا و قرين ورش عَ

 . راكم اللا ةلكاذاناب تملك امل وو تين ناتااكاز 0
 07 : ظ تلاع رو تير تروو اوبل: ابك مالسؤ در وو تس اوزجتنالربدببتسسب ْ

 1 ايدشاب "نلت 0 ! و تااهردودوليمدعلا ىبسن تلامرووزئاببؤاو ىث 0

 ] صا ا دكش نا نا مك شالو تاهتسالأ نان 1

 ] 0 نو 00 ان قفار الغر دقي نو نوت ”|ريآو تل
 1 نينو هلا تن ءناضباسنج 0 وبوست يا 1 و هل ا روداذ 2 قلدهل ْ

 ١ هواو رات ةاب قفز ملاو بلق كسار هرعان فلاسلا عضد ماشب نبات اوشاري لك مووسلاياهساوأو نسل ار قمم ولع وع 2 ْ

 يارا ساب تسجد دين نين يهض لشد هع هيا سدو ْ

 ثم دش حوا رض رك نبع( متسذاشواو تا وص 3 1 "ثان كر هر ةهضيز ماد جوع ىهرم نوي :

 : -ن ا فام دلكت ياها كأي دسس ثيل تان شمني بكرم ب تالا نو ْ

 0 لولا عىولوماا تسي هديك سوا 0 اي او ”3َعم نزواو ساقبرإر صم

 0 زارع الفك عرعا نيلا ماظن هش جامع ل (نتئسإءادأدا تل دبا ”رعمدأ| هيلع دعم هو نس اد ندي روبعمس امرأ .
 3 هارت تدالسرشس 0 /اب ةلول عارف هاوثريشاب ىواو تفصايرش م ( دعزا تس

 0 مي ا دوم ا



 | ده 2 ف لسا شكو ىو بنش اود ]
 | ملدو نير ناَيْدَصْخْ يَ اقبص نونا تمالسايتسفددأ

 ١ : بت اس ند نسل ند 0

 ١ 1 00 قشر دو رقد قوش كن ورنا تمالم تنسو م انددول ادراك ظ

 واقولك نول لصا دلل هان كويدشإ أوك | نوب نيعنولسأ
 0 نورنا تمالسس ورواد تنصل ففذ تالي تس انىئوصت 1 ئ

 ] ذآ - نؤمن نثق نورنا تمالس تفس مودل نوي ىوُرَغ ئ

 7 قليل نوبووشيداقاو تنص بيكم وصون يو لاوس مقا

 1 نإ باور شاب اد مئوُصُفلا ةَياَكلا 26 ننّملا|
 01 دأو و شكو ديا كراك ظفل ارنا ءاسا جراج لاوس ةطافلا|

 اغاني( ود باو هذا تفصل فرع ركت ساو شاكرا 58 اناشيد. )
 ] . ديد ثا قار تنم 2 فدي دوا تانعتأ يشيل سيو فس اكس

 | فائق كايرميئرف 0
 ادني 0 رد ارك رودس شاملا افتند أ

 ] 050 هي ا رادخلا نات 8 سوو رشم م ]
 : ةلا/ قولوا سعت ا يغب 1
 ...| نان كلن لطب ناشيازاراتع ابو تم جال ني نردد لاير وقت قناوم طب امنيا هلعا/لقأ نم اينذز لا تبج 5 ما

 ايزكرسإ لوا تنوي نوه شب واو تنال مداد فر نار رنتس ماشين كمل نب تلا ن ياو
 وز نم عهصتووا :تاثابىزش انماط ردد تسل قوق نوب ايبدوشس عاود اين ف نورس نارد تيما اساددب
 3 هشاتتاز دوت تمونص/لاش تساددددآو او تاتا ىذ ؟وزغ تفضلت روت جاع ْك و التنك ايحولاو تنذاّش بحام ن ادزنأ
 ] ريويسؤا تءامرك ليلو وأبا: بجاه نإ اتلطذ زا لوصالا بحاصرياجو كت اما نهر شاب زنا تسن [س يق و ثسسإ
 ْ ندوب تمص نينا امسكت تس تبر ناذا(يلعدايذخو ينو ايضقرد لنجل هيد رولر تاندكيانجنا هديكيصت ناوين و
 دمار كفك مرلاو تبلصتىلالوق تسرب كف كك هو تم توق كت يافرو بجام نإ لاق ب تافساو 1



ْ 7 [ : 00 2 00 . 

 ْ 1 كرو لسا ا نسقَت اسناد رصد تَذ ,ك توت مقداد ظ

 . اكتم وامن اري عَ بطون يوَب تهد 0 ظ
 00 م كتلع ف درعودمور اود لام ٠ 6 نر ل ةودردركود لام

 3 ىلا بلا بدسم( رار كن وتر شاب سسابتلا بج بجو د ماغد و
 3 شون ليديا تسيب ل يابا ع بال ْ

 : اونا نَلاَتَك الاف ن وتشاهد دو اني د ىوُدلل صا كايرو وُلد ظ

 20 اسس نويرشا_راكن يع هونج نكرر و عتاد هاج 1 ٌءاناة اماني ظ

 ١ تل ]ومو موالين ريك آ رو سا 552 م م د

 ْ نباتا 1س نت رومت نرد (| انوا ار ظوووإ بج اوين نأ منال تجين ظ

 ب اك نوت انر (ةدردو لأدنى ا لَو ظ

 آ نايا تسد يود احم َتَبَكل ساكت روحو باحد ْ

 دراسة بح توشك هدانا كر لوا ضمت 7غ ْ

 بزر تمازلاب ماند ايتو يحل شمد دكارو ولد دس 2 تريبخأل صارو ]

 . كووراعتاناةاكاخ انا بتم هناك ل هذ رن ني عداشسم أ
 ١ ١ سمان ايتش لاو بانر تيزعتلا تاق تسا هزار سا عا وتلا نئارتتنر نرثي دامي

 * | ىطقاو قفا تؤمن دغف نزؤررش درب ني اهلي ولا ىولوم [هه تس ايلا | سوكر يعفو لباب ميقا هدو هفلوادرارطادي_وسقيد يثاب 3 9 و 2 : ايل ترا ند ولك و | :

 ٠ | عمار وسو تدنيش ذكث راب اضيفت انداتش اال د شاب لع نزور تفس كب أ راو اك اكربابمال ايوة تدل ند تفصل :١

 : هسا نوف ادعو اوين نم اند دظفل ف مساع نلطسا اتم لاغو ع نلف تس لذا نكاد ّْ

 0 تاهنككن وا نر املا ماد شنب لكل وافدا تدعو لل «٠ تشن مسيل ناز لقتال ملا نات ئ
 | ةداتتسا تييضنإو ت يلو ماتو مادام را تس مافدا ثلهنديلام نوجشاب سس نبل لكن نيكو ل اف صيشامرأ
 0 تقدس 9 اكو ماا ترزماب تروص ل يةريإ مزال ئابتلا اتلاينكم اًئو هيو 21111 2 ديوك رشلا يش ردا سذالاف هلع «نايق

 1 هدلو وزمن لاببا/تنسفتو ضو هن/ن باو تنيضعا بس (هئنرو ماغداذ 2. رو وتل وضارد وانجب تسلح شرب اا ماغداب ايد ْ

 واو اور دل أو سن ةكلريؤاولار وتد و  هزمدو عامتا بمتلار انوزجددلى ولسان كو | ناوتدشاب ب جاور ا ىدوتد نار دسم فانجش اب ام ع

 أداقولسايىطدنن ووش 0 نام اهوا عفاوخنا اب جات مافدا انما ص د طلو ثدبجاواهتيزد ماغدانذو مادا ١

 _ تقرا ةاج ماكل اردد ب ديطر شبوة لكعررلا ىضلوم ةرقمو وحرم نلت سبماوماغدا شارف اسر داتناهدأ

--_ 



 اكدتيلاتك ب م ظ

 .|هب كرا تسل انا ندا لو 0 لد 27 2 ظ

 | نيل تدين يم لانا نب باول وضم نطعاف مناي تس كش مآ

 . دنلوب ندالكر ونيك لو ورب يستبعد لالا
 هلي

 بيومي امال و سطو بحر نينو تس نان اين لابتلاك 7

 لاا ِ تيار لصفر نرد نيبو تفص»ردص» نايا لكضفاوو بني لاتكون ظ

 ب اونا تدان بوني طا ارو شس ملك ضن ترماكنإو ْ

 : ابد تمل برعم الد فرتو لقن ايمو نم ننس قل اك 1

 ] لق يغ ءب تلو لي ًنودب كتاف داك فايق الالب تعال
 يس وزواج 1١ خرما

 ظ مداد زباب تمن 1 دلع 000 ةقفجابت قلك وحد فم

  ضيساإلا 7 ل ها نيس ١
 . هدزاتسزاتحا ل مزن "نق انتا ماللر ا (0مالقر تال راج ا ؤر] تلن بيل تنص بماود نبك قل او زج |( شامشلا

 10 ايو ماغد الكونت كلت تبن /ذاللاوتن اكسانريلتتقإ زتتساز ا تسينزاتخا هك مري ىرفانج بجاد تساي اج ام ماغدا,ل 1
 ٍ ب تستمد نادم قل تلخص كم نمازاتسد رداخاوك ا+نع(تتو لزنتتن نيك بجاودب تسيزلاب :

 . | تل راوي كبل ككبم ل (!ذ ص شاع)ا] انك للا نشب اهالكرنو ماخدالا تس لاقحع راع ىرلوما"|
 رن عتب شوران نط ناي از تب نهنو ةرب قدي ورش دب نايناررر حبق ئورشنإ افرك ثياتظفاك تس يللا ةدربدما
 وهشورو للا هبتسسنلاراو كر 0 للظهر باغ اهني لل دب نانا ريب اص تك |

 00 ضرك مو كزببنونتغ وق تس عت ٌعلطم ناذوارإبجر» ند انكي تنتييطس هراخا اشار يدمه تسل دالك

 0 توم دب هج ردك: ج مبني اع ل لير نسي مكن يفند لولمب '
 | لانا قلو سنسد فانج تشك اشلا مدل اهجرد ماغدأ خادما ف انبرئقتسسم اهيزاو ليد صب لل فد ديدمب حت نقيس ررترس بأ
 0 0 ا رفح يك امال ام نك اضوتتعا نانادبك نصسمي تسي: ب خذا تفلت ولعت|

 000 ندب عز تيت امداد ليل اماكتس فيدال متماي تيباح لم بباب تينا اينلا تمعن ناهد ابجي ليد |
 1 نر ثبجلا سك اتناؤ» تندالاة تير تسدرصل عا سال نك كنب ثتسووزنو تو بح طعنا ليوم هولا يرام ظ

 . | ود اكم دوو قذام لرب تحب كديرط وي قلبو سل بتر العتب اف تاكرتب بط تس لوقو ب عج يردد ظ
 ّ تامر عاقل ميلا نابجلاوربكالا سيلان م ءابالا بيرق لت ظل اببط كرش .اهنادأ
 0 ٍ هل هديت الايك ناش هم ني لع نرهملا بع جنازاو ناو 7 2اس رايس سومأقلا اذكرها

 لافضارد ناو اتسع دنا اك هشإ يبت راكم ام ودرب بورق نلمنادا نسكب غ غش مب( زادوا :ارتفلم :
 7 “ا 1 قحن هصصمد قار رصد تسدصمود ندول زو مل اعشارد ق اجب او ناذرعق ريمو ليلو قش لاخنارد قاح |قادصشاعارد ْ



 يميل ل علا م
 ظ ظ ن مق "6 120 كان تلذذ غر ثرو 5 59 00 ! تزور ذم ئ

 آ ترتد ناتجاككز ان مافات اكو ُلرُكَتكيو نآريؤوؤصت زيكو دن زمدابأال رب ظ

 00 كس ل دك تاكا نابل كيأر د تقم ليس ظ

 ِ ا ناو ردد تاق تت لاقت قرد م دننناسلتلايببذم :

 ] باص بولا مافداكنإ 0 ا ]

 د 2 (لصاو عا تااخئتسارلر شوق اعوان وكسو »إعرف عراضم لص |

 ظ كسك قم لادم تلين انعام |ضاعب تاو

 1 ٌكلاَدؤو لصاور >2 تاني يل حم

 ظ و لالا غي بساوت وكاد الو تسو والو نزات تن هدول كات ظ

 5 كام انذايدشل# مقا لالعا ن وش راعم غدا ار لعاب هرئاورشش 9 ْ

 . | لالعإ قمم وأو تملالغا تيفختو لصاكاز اخوان 0 ظ
 0 الجم رد لاوست ريوق ب تديسيشب ناكلصإ لئيم ادابو تسأ

 . نول دقنتس ا ُ لوما لوا تسا# رن 241 ندا, لالعاب 1

 07 0 مان اح روورشاب لبص | ميه وو تس ظ
 ْ وك ” سك ا تسام اداقءاسإ» قاف قادصم مالا ناتنم ب ترم هع تورت ن1 :انافلارر يوم [ ورع زورب (مش ام بق

 | م ماعءازوب ؛ سايتلاو لرش لاو حلالا هدم دماغ زا نيسلاين ودان اهلا نمو تكمن ن زور تططجسب نحل لعل نزل 2
 3 تندردو تسرأاب م يت دعو تسلتدورب دابا ماكل واردؤيلش مافداز وتل قوام رار تان تشر تي هروب انتي تساي 3
 1 نو 2 تساهم م ممل |فدروأ صارو اطر راين ل صو وزب ماجن ناي لربك ل 0 7 اال

 ش قو اسولا | زباب لباد تور داهم اواد لابو لالعالار زماغدل دعما, لالعار هل كَل َق قييم مآ

 ظ - ئسرا# تسال اطسوروزيشل تدب ت سب رإعال حر ماكرخ هر ييغلو طسوسو درو مالرد ندع ماغداو تس ضارد وري

 ْ كلاود قمن !ةوَكتبنب لاطب لان ند :د داب تويز كو رفيف ترتقي لعام تنخر اذاروهع

 0-0 ْ 3 "حس حتط كانون موو سموتج مانءناكدذ :



 -  يتيلتس طل
 ئ 7 كج قامو لؤيل 3 ْ وج ا «تتاجأ
 ] مريد تنشيشاباو ني نيون كأنو ا نب هدولر ارا سو زنك

 ودرب بقا دكا رشاد راك رزتفاب ل شو مدني شدي ض لو 1
 و تنوورلاسوو ٠ ندَحْم ماكو قبب ودير ليد رشب ياض اسال لسا

1 

 : ترزق 3 2و ويلي ْ
 و مرد يلا لاش ع

 ١ اود اتت وورباو نيكو يعد كيل[ روي ورشا عت "نكس
 20 دبل 0

 "يهدينا 0 ّْ

 كيد ويشتمل اف ورم دكيهدوتلا كواكب

 ؤ طرشموو ثرتلجاكا اول عت اع ندا تكس د 0 كنز اشيا لوا دلك دردأي ٍ

 12121111117 ا لؤسند ثلج تسماط :

 ؤ ا باوكتستار 74 | نقد نويل وا بات سدن (افداوووشبماد نك _

 ١ فو ٌاتبا اياد ات دئالتبا تس ماعدا نجس 2 مد هر 02

 تايراتعابنا عانس اوزاو فدا بود كاب تسا هش نسا قبول سا
 ميد نوت ت سببا او انوا تس ل و ترف تك 0 5 تب مود

 ْ ظ قنصل نوب تسائاب فدا تضامنه
 رو كارب -1/ نارر ثا عيمو لسا زارا زا تس ءأع تسد درطم هرهاق "انتداب لالعإ مريت و ترماظ تعضمو هللا

 هنا يمن لكم مود تنس عبشمم اند اا نرد كلش همل (َم نم ضاند .رإ لوارك/ك يدوب روض يقودذا اهيا ْ
 وه 2من“ روصن اخ دويل اوف تايب تو 0 ْ

 00 فر نداهداقنايرد تبر دركت ننعم صن وون تفك ياك يادغ عج هش أ هلل انصرشابه سلوا اهم نأ
 . لولا سلا ضب فاى واول الكا وول روع زي تر وضود نبيا جارخ نيابي تنس ارو ةياخا]تيروص نب تارودل دلك
 من شكانارتا جو ع 0 ”

 1 َتاَدَص

2 



 اتم ةدسس

 أ دعب موكيد تؤم نويتست 0 رع وردنا 0

 نو ى اهحدم تساند هال أو تش ”ةيلوتلاور[ب لق نءاضمت الك ] 1
١ 2 

  5رة

 اهتمت صر ساد كه كبك اسِهْس نسم مث اع نكو زال تت 0
 ب 20111101111

 ٠ تلم ل ساكو كيك كنيس تم تيب / نديم لَ
 ا 000 نوب ىسأيب 000 دك تسَيَسَتدَأ ْ

 اذهب كمن د دتنب ظ ارقد كنود 65و لص دل مذ 0

 - نو ْي أيدى قد ام تسعوأودر زينك ادا هريآنيكشذمتالا ِ

 | كت ودب نك ش سيمو تاكل صادان ثم وتل 0

 0 دي رانش شوو تمَلق ناشي تكي نيكدمب د نديانباناع 0

 ل ل 55و لامتسإلا ةزكت لعبنا تلق ثدضدأ

 ظ لكلا ابداتدد نويل اذتو لعنأب ب نراضمم»(ىه(يذ و ٌتقَمن الب 0

 007 عانوا رى عت لص اوك نع ايتو قي ام نوترنوث 0

 م ههنا نا لع كيب وطمد تميز

 | (اعو | .رد 58 27 2 004 د ن[نزماررغأ ١
 ْ تكسروابسراىيعلاررضل ناد نارزو اند ييسردغ يا دور, لب مرتو نتدركل دباس ار مي داس لاقتكس بيبا لا 0

 ظ تضلذا عنفرممنبإ ضوصخيد شملا دانا دوغسم ذاب خذو نينه لح تمام نكمل وطو نايل الما لول | لح رر ىمادم ٠

 . ترعشلاد نلبي دروتسي نيا وني مابنيدللبا مهب تملاءامتدبيدعو شم تبان
 ُلصِحَل دَلُمَتلا 4 (مدبسأو اوم نادك 'حاروس مقل احاهصلا دنا هدركلوتسذكم سوو لاري زساهتسد ركع هلا كتلع

 ةمالحل وتس عراض/تسدالع لوا 50 ازا تس هل والانس اتم ام نكرصيلو ريوببيسوزن هشق نو نوون ا

3 

 0 نعم ليام تس ل نكته دعو تمس تعد طس كيال تسال دا لوا كان تلو ضي دزنو ف نحت 0
 . قرف رن بسم ٠ زاير راوبزا هع ب لولا | لفت ىعرولا ىولوما» إو 0

 ظ .08سةلب نيابي ند سدر هس 00 0



 هوس 1 هت ]

 ] هدب ناسا و ضال لوافميرننلما ادا | نيبو كايد ا كاتب

 َنوُلَمْْيِن مذ ابنك نا مْ : نبك ونا اغا

 ظ و ٍلَْي نمو ٍء ام نموت رَنمِدودْنِم 13و نوبت ملبتنينا#
 / يللا و نافل تاو نوم ادار صو لادن

 و يب كدا نيرون فن او تسون ضو ناد
 ] نم لزتك باتمان نتعب نيس جا ضداد كليا

 ٠ احدت نوير ما انتل د تيكن نات ماندامد

 زبد تا واكتسب 56 نقرأ مايا ويف طم تركيا نت

 ا هيذ مدن ترعو م ادا ترو :اووشب/ن اسفر نءاارز نيكس تاتت |تبمعزا

 تنفر ج ذات نوف اهناباوررتبم» تارعادرغآث رت تدوطب يلق اي مزجت
 تاي امنا تبان تاور تيرترد سالك ونا ندوُسل
 تي مزال مهد فتات 11 تينا اند كركرشاب درشب مت لس ,

 تا عراد بو دمي لد َّنَمَب لَكَيَوَلَو نمي دل ٌنُميدَلن وب

 1ْ ظ ا

 ماش اوراق تاني وضرر ديس اور لطزش هل
 5 لالا ار خيو بعر ولا كول ومان

 ئ الا فرو لوم ا اكل 5 نين يل نما قت نوترشاب نيراقتهاون حل هلع |



 يق وريال وع 0 1 طي 00 6
 ظ الميل نيك ودون وحال نا ييضكككضتاءافداناج لب ما تس متو

 ئ 0 ابل نم وزلوببم لا قف م وزل ت جزا تسرع و حش اوم نيرو ندا تدل

 و بافاريا كتس قف يور ثلث تاك جدر ابوسك موز
 ا

 جيبي وتس

 - نوت تسمن مر يضف ل هاب اا مشناي هرشل ل صورو نكس ايكوم

 اهتمي نوبت س مزال قف بئاف تنور يخسإ لاصتابد اكو كَنميلا
 2 ترس نبتت 0 ىل 2# 5 7 َ و

 0 لجتلا نمو نت تذلب تس م:اوسكربو ناس لاضتنابد لمد

 . نااسورشا ن يلو تخلوا ناسخ نكاسددليرركيد مالح َيْضأ
 1 ا ل 0 7 ل  |اتاباجن اد ّووَتمَدَصْبَوُخ ودب نورتك دن طرك يشاع ددأ بسسس م 2

 . انااا نيا كنينت وصي اكن اكماراتعإب تسسزئاج برع مالو نييك
 . مهو مدرب ا د ا باجمل مع عا
 : غلي كوت لس زلاجزيننينكلاس حاامتتا قو تلاعرد نيني رن واهم ودع لعأ

 2 نر هدد دهر 3 ١ هلك

 هد تيا هوو قل خلف شجر داوووش هالك هدرثاب 2 مكر ظ
 . | ناثلادلصز الباوند تس اي مافدا نسناس ام تل لفت نيس نزلا ثرترل/تؤنكي ماقمنيإ ليصفلول |

 | و مافات ؤمذاجللا برنو ضوتورب نكاريمط ضخ دقن وفيا رخيص انالو تسطر م ادامد مزال ت لكانت
 ْ بلاغ ايتو نينكدقلا ال نوكماخدابن َّحَه ىِدَماد نم | قُم سيد لسنا تاج لات صألاماكين تسبب ]

 ٠ | فياقاوقاذ اجل او متزن ثروصنرورلووشب ولعت انعاش مري قالطا اس اظو تسابجاو ماا تت خابسوزنوينودب داب
 و لوصاروربكالو ناونم نبا نبع ذو فكما عند[ شنسنباو لصختمو يثار ابو ميو اشرد بجاع نبا نفاذ تى ترب ]

 دياشمو د وشي وفم كب سنس م اقم نإ الامال ماد اد يبشل مالك ق وسامر دكر يم قسبال بسن نياور ضو لوصف ]
 .1د ريكا ترذع وت ن الفا وضزا توصعتس زاد. زن ئذو هلع » عفا: ناذ فرش اب وريم: ص بصك اواو ان ضحي قوسرمزامأ

 : ناي لساخزئاب نينكاس نامت انا ندمان ض حن اسود سيف ف تلبس ل تسر فام اننلاسو تسد
 . | نيتكار جات تبناه هتان هدعاتن ابرج تام فشخ وصتو لقئ لع ببر ذاتسدوتيسس اودي نينكس عاج |
 | 6 اتجاك/ وملوك ولالا ضر لعوناىولو»» تن ان هان نانو جو ع رقتودلا قابد#تماقمواهربههشزاتمدوت تاوخازا|
 1 ماكل يرد نكاسوو رأت ننكت زو ار هري لدا تروصرد هرب ايدول د بادخال وا ناس سم ونس عقاو هر 7 تبروص ترو نينا

 ظ أر هريوأد شدا ءالوو وضل ذاد لاير ن تينكاس رند روض دب !لوايوو زي نوي شيجملا زن ردك انمراكود مدان عبو لق اننرشان |

 .. | كتاب ع رنؤركت غرم اينادولو ننلاس تانج تبحر ايديفكتس رفاه تنم ماو ذيع قتلا وقد نيد ش ضدجل ا وزن نكت الغأ

  [طخن اذ: تسوام انما ورمل لين زمر عت انالاىف اب طخ عزان ادت ا وؤاو تدرب قتلا ىل قش يجاوز ذي لا هريدأر نان اوذاذنحل
 ا ١ ْ | |! تس م ادا بوجو تلعن آو تنك نال ىلا' تك اييررو سيح ع لعرولا ىرلوم :



 ربما ب :

 10 لام 0 دوز رك كلى | و هاو | نور ش ْ

 تار مالكي بها هلا وع مقلق ظ

 نار عاتجاكا, نركف زم كبِضا ارو ديوتي وؤاو لاوسانبد
 لك قلاوون كسلا هرم لل نين ابا الرس ا 7تساهدعولعا

 قدور ةولا يسع 2 نيف د ٌكبوغإ أد مس تموشا ؤ

 تلو ذر لع لينا عاتاوض اركي وزن ناز رضا نار فإرد ]

 ؤ باوتنتشلو تدالساجا» فلا ليسو تاكو من ترعب تيوثا|

 ظ بفرك تح وزب ثيز سيلا وامتنع قرف مثال |!

 ئ تر وفعم يروا انين عاتتا سي تش عك لوط توكيم ف عطا ظ

 ْ 0 هديل بوم نليطار واب تعد تيار واد فعن الخ ]

 ؤ وولز مرتو تعاضمو لخ ليعل نإ ناي فك سفلش بجاو ناثيلارد تذع ظ

 ظ دز تا طم نطو نوم قو عزاز قاب نيب تاق نق و 1

 افرك دوش انوي تستوي اق نوبت سل ساتجانانآأ
 ] هلئانن ست ضَمْشَمَوَن : لكك وندوز 0 كا ىابدأ

 لص, افدا ل العا تايجوضدوتوبر نات لص عاضمو لتتم اررنجبتتلياكأ
 00 1 ا( كلاس ايدل ؤ
 0 ادووثليقامبلاصت' تشر سرك نت [ىذاو هلع |

 رشي قلعتس نازيوأ هع
 1 نورك ص رو بأ ةمرع



 0 22 ] اىدتيلاروتس
 12 طو هع جب روج" رسوب "ل ىو ١
 ا ةراموم ا 0 تنك . "”دابلغ 7 "/دب/ناوض 1 1 : ئ 1 0 2 0 وحيسإو ب وضتسإو سولو ةزاشإو كَ ربك ٠ د 2س تسل و ا اي الوت 0 000 : 0 0 أ روش 1 3 ] ٌوحَو كوش نب ية "ا 9

 ترد ” قرت نياق اجا تاتا د ابتلي دلال ولم
 ا 20 "ىو ل وفم تح

 طرشبل دوطنءاووولمسسولبتاكث لا دلثا<ب 00 :

 2 سى كرراضر نصلك كر ِريَوُش عشت نام بيت ويشا لا كلا ]

 ثلا لارين تس م ممم |لبقار دكا !تثكتواو فلا تاكرب 00
2217 

 روسكملاو ا دوست ابرك ازا تسلب تسي نسل

 1 ءاو نو و تا م 4 هاواي راتكو جاوخرو نوتدوشءاررشا .

 دك وكيد قَد نكس م خارع 0 نسف لضال ئ
٠ 

 2 يي كورت ليفت حد ودول هب مان ورشاياج ”وننعاوأ

 1 الة زو كنا ايو زج ثيزانت
 ءابلابباو تد لسا «تتواءقعرد تاويل كنك

 كفل رمرلي» تسذاش تل لص َبيْبصم هرروارمك وو يَص كددونن ؤ

 ديت لربو نصب ري اتي شاب ضمناخل نآدب زيف ءايود كايهأ [ةأوود نايم ْ

 ءءازي جكلو اول صاد كيا ايكو ليدل وك وعب
 تدان ذارمياشدوشيندفاحوُن مانع روق هوك رك ذ أن ولسنا ودر[ك رقيب حالت سوما: بحاص هل :

 | نار اولا ف[ ب لق تسرك زتشم الا نيا لام اكان اد ب ا, نارؤصتر وببيسك هلام لعرولا ىوروم ا" شا خان |
 | هي ود :ةيجشكع جلو( رود ادد خ (كمصردإب نيكد لس ولئن ضف لع داوم: تسطلغ هي عبسز ناار يفكع ب
 -|  .نيضيوت وطن تايم درب مقص فلا ”ةفوعَم او توك تور از هرمز تناك ل بوز |

 7 :بوصم لاو دل سيضم يم جددا وأ]صم شدصا رايزدددبي اطار هدون كاك اين وجاب ٌيدوصار نايس هش |

 ١ 0 الر ران تفيد باك اش تب هع دش لئباينا ارفق نان انزل شاد .”دساثوإ



 و
 راج يق ف وكلاشي نايكي 0 5

 ةرصوو ثسا 5007 عل اير هان انجنالكلدب روزصب ار ساي وأ /7ؤ جب صا ة يب 9 ظ

 و اكل اعاني اكلم ابابا مد تاك راني دايس جل
 طابب اراكنيتق تلو ركب قو زو: تباكت بيزا ليف ل قرا شجن كو
 كتل نايك شواحن وك ض ا لازع هديا وبرك اير ماما
 ضو تنام اعل زار ءامدويفأر وق امك ال اردو

 س [؟ لطم

 | هلدرك لربابساب خا ثتسروسكم نانإلازا كي درئرش غب لمور مودا

 ] كى هرمي (طم رثايرد تنم ابق .انسرنورل ري دوتفم 0 آ

 و تس يوبس وزن نإ ور انتا حاشا قد لك تموز :اار ىلا ]

 ا 00 ونه لجارءايو نوار عج ادرج نيزك ليظو ]

 تطل ةند فران الن مقا تساق ديت
 تاكد ههه نعد ابوجو ليصالطدد |
 لاو راكد هيمافدا ناسا ااهداعاافكتسزئايشاباظ كودو |
 1 ٠ ار ثمكوث (يرنةركل دب هزجب اداب ت نط تير هديا ان ثلارعب دش اداب و عب ب لصارو هل. |
 تو اناا نلوسو م ا نايمدش ننكر تام انو /كاسدتشو راوسو ايبدفضدوإ ارد قم (و لصار»_زهار و نص( هلا:

 .اررش ماتو :

 روف رسال كي خلد وكوبر لصار كيطَم م كوع |



 . اواطاناتلع :تسهدشاراصأ و بوينس علق اع نو تسنما )

 ] رق نود اوداصام نري لسلام ا نورتفاداص اساسا نأ

 | سيشارك أنفو سل داع 56 (نورب َبَوطْساوووب بريم لصد

 | و هل تيس بلف نإ سه جطْشإردروتمرئابتسم بو :

 نيا غدا ادد هزل د ادارات تسبج دج اور اازي لاذإي لاوروكٌن يار ذلك تيكا ]

 لاف نامراليمرةكتس د دوت ذل صادرت نأ

 لص اور اوك اينو بحس دن اقدام يااا يم ريدا كيو لادأ

 نو تسادرغن نا ةعذتك كونان ارواب ءازتخاسازال لوشن كودو كي
 | كويز اج وز غدا معد داش لكن يتم يركو إن اك لصارد طا ْ
 ظ نا ةعددنياداتفامسبم نس 1 قرت راس مدام 0 ْ

 ميني انكسسا اهدرشا ماين دوار انين لصد د نأ دارت تديناود

 ْ تيدا يدار ديلوكس لسا تجاه نجني دايو فام ْ
 مكظاد ا دو هيبتا يل اون ئاورنووم م اغدا اطرداراطودندركاط ايان تغب مّيَط اوف

 ئ هل تنال و تسلا ذك عش ل | ىفاغكم ارز دن سات ف لاخ نإ اورنروم غدا فزد تخاساظالات ل بهشلط مج لش

 0 ارك تس سايق فلاخزيصود نارددداصرد ماغدادات أل ريمؤاض ]لعل هي وكَّصإ هوقدلا ناطباتبقدَظا :

 ْ نوي نكيءاطرد َبّرُطإ يف خ(او - برغم وشن زو ٌوْيَصإ د دريخم فتم اغا تيد لدا

 1 أكلتي تيردس رام تر دن نر لو دوقو تسخن ةوزشازل) تسداضايواضلاط بلقدعب م اغدا نب ْ

 | و تسنات لو اور نالو دكت سس قفاوم ند نار ماغد اواطزا لدم له تطير تفانض بلقب هك« لا زداضأ ٠
 . | مافواداتتالدبعلاب ف لاذ ةت لارركَت د لوق هرم طر وزنشت وش نع م اغدا ب سايت تلاحم

 ] هش سايت تاظر لاذرد لان ماغداد ابان :ءادبملادةربدمج ارب تس نسى دق ماضدا ساو سكيت ب جدلا درد لاد 7

 3 دود ماغدا نردد نادر وشيف:تفودوشيهدلامإزريصتظفاح تنجو ان ام اضداو اباد لربب لاد بلقب نان إل ف ئ

 "او ا واو اره تلاع رقما ىو زان انا يتسم

 ناو ومن حرصت مادا دعزاوجسوببسكمل هلب سلا ىفانكور «و:بجاو ماعد ادوارد كتف (تمنيرتود هاكر ايس لارض امدد درس ل وق ْ
 ١ سما اداة نق دل هدد ءايالاعب فنعم كيج مداه تسند مظد :

 ة . 1٠ لوا وسال اسرته داتاو ىلا



 اينو تاو رو لوو وح افاب نيد نايك تمار وسكوق (فدادزن لكان ددأ
 اهوا اوك وسال نيسان عند ناكر انور ضان الربان تروصأ

 . .|باكبرداا تسرايلورولةانجاذ سيب نيناقدللا ديوب لسداد
 . 10 هد سيظقنما كراج هيرب تفز تاور رف

0 

 نوي دام نال /اخداو وشعبان سنس كو رنفا لانا باب تلك روك تدر ْ
 د

 |: (ت بجزاار وذو يدوم غدا لادر دور نادانانذوإ اق سنه :دضصا/ىرهأ

 ْ رك لاد عبو سى نخل اوو إنبى دكت الروض بيرين نإ دور شن امنذم ْ

 ريك ئلضا ب نير مدلعم تراضم ارض لادد سسك كيو د عفو لازسك
 "| تاطدلوىنا تتتفاوهس اوزتراف#كيقمآر اوي انتلتوريدرك قدا لا دوش لانا

 1 تس نانو د وفي وكما داون تس لق ليز اووسك اذ دباب عراضم

 كدا كتفإر قديش لنآ دا ب2 كك نكن يرد سموم! لامأ

 ...اتب ينبع نآس يقيم وضم الظن
 تا 3و اكدوا از قاس تشب جو ناو اف 0 ]

 روك فرت ادتدطا» تس تهسورنن جرم زي اردد ل ادن او لعاف ماؤماو توجو سيرا ذر دوق هل ئ
 . ةنافاردكا تابوت ل بقزاو تسزمئاجوسلرداذ عاتاي عراضم ثسالعر لو ىضام تةفادبن اوكف ظن نوم عر انعم ئ

 0 لااا | لل نعم ن نمكاس عرايتج ايو ى هيي ت راق ببضجاز و و نمل لوصالا عرسو ىلا نم اهلك يدويا ردكم ْ

 0 مال نينا تاتا اناف نكس اذن تن [ناذاوف: تسيل واذ تلت التخا شبنتؤا تس لوتقنم اهب انتر تن نودي لادرد ل ادماغدا|
 : رد لقت سان تاتا هداني لقبك سانت تس اردو هدم فرس لاف كل لصعرصمزر ازا اً ارررصمردأن عم ادا

 0 امش سلمي لا (مدلصع ومما ىيهإدل لوك ١١ حد اضم تمئاوسر اني ( هر لصغأ# م هاذا نب ارو م صشو هدأ

 اك دش لبس هزه مضمر وو ريدك قارمارد فقو بيسر خا ثءايداتفاد انذتسات ريل ص هو زو ريدك اغدا ا لادردو هديا[
 | كتينيعمجا مهي نلاولاو هيف قش نملو هبتامل رضغعإ ىهللا - انه رس ةرد اذ طا تنسسا :تلرترلاذ عع دلوقت

 : رئ/رفاد# نيس أوز



 ؤ لا اسم

 1 كنا لف عبار فدانا وسد دايس رون تورز شيببع انتو لعن

 اضف انمرش امد ان / يو قوش درو واد تجام تقول ضو زم

 ا د منجا لكاكإو مدَشإو كد 5 و وَ لو تادتبرد نوترمادك او

 طفاش و َعِّمَس ساو رواش بز 7 عباد رد دكا كئاَدإ هَدثَد او مات
 ص

١ 

66 

 عك

 قدي يو عاصر تع عرمامةبانقا بت مج رج اكاوُعَجشإو
 اج

 | هم َ 1110111 5 2/5 ل صادرات شارد سم كت

2 7 

 خوتسشم َةََواَدَسو سدو [تورَكَدك و َكَراَنت» د و ٌرْشَىَّسَو صم ص د

 هاهم ل أ هل < حي

 ] 2ظ 7 بان وتسكو ةج قت جفت فق كو

 تسال تدضيوو نوو بدو فيد د كيد 8

 ارلاكُلاَرلاَد َلاّدلاد غلا ب ب ظ

 هيلع ذاك 2 قاتلا وفقا قلاكُكجَقلاَوُنْيتلاَ
 مج يرد ناك هدب لَك انيك نضر هوك دكر نتشاو تسول كي كد 1 يي نت شوب سكت هل
 و نال 1 1[ كن سب حن < زمن يسٌكتا يَكراثد همام نرينربَوَش ٌرْش ىسر قزترضن م عما

 تب هلم ندونضوع سحري تشكر انتٍنع سادس ندم ذارركم م انك ندردآرارب

 . نيكل ابل نصت هدركد نال لغز 22 كن ووفيرند نراك عضل آ ترهب 0000-7

 00 : منار نسزرو نيب نعال درا ضوزبصد نموف اطبق ايو نسر اوس

 10 يق وعما ارد ديت نتف لاذ ظ

 5 بالا

 عم سس سس ل لاا

 : لع( لا لل ارم او الوإ هدد نمحلااو


